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VIENINGO DARBO VYRIAUSYBE LIETUVOJE
KABINETAN JEINA 4 GENEROLAI;
ATRODO - SflMBIIRINĖ VYRIAUSYBĖ
KAUNAS, kovo 29. — Val
stybės prezidentas užtvirtino
gen. Jono Černiaus sudaryti}
naujųjį ministru kabinetų iš
šių asmenų:
Ministras pirmininkas gen.
Jonas Černius.
Jo pavaduotojas Kazys Bi
zauskas.
Užsienių reikalų ministras
Juozas Urbšys.
Apsaugos — gen. J. Mus
teikis.

Ministras pirmininkas Daladieras
vakar per radiją ispejo Ralija

Teisingumo — docentas A.
Tamošaitis.
Vidaus — gen. Kazys Sku
čas.
Finansų — gen. Sutkus.
Švietimo — dr. Leonas Bis
tras.
Žemės Ūkio — dr. Jurgis
Kriščiūnas.
Susisiekimo — Germanas.
Naujasis ministrų kabinetas
pavadintas vieningo darbo vy
riausybe.

Prancūzija niekam nepaduos
nė pėdos savo teritorijos
PARYŽIUS, kovo 29. —
Prancūzijos ministras pirmi
ninkas Daladieras šiandien
kalbėjo per ra/lijų.

ja jaučiasi kuo nepatenkinta,
sako Daladieras, savo reikalą
vimus tegul paduoda aiškiai.
Tada Prancūzija tai apsvar
Jis įspėjo Italiją., kad Pran stys ir tars savo žodį. Šūkavi
cūzija griežtai pasiryžusi nie mai ir grasinimai nėra vieto
kam nepaduoti nė vienos pė je.
Jis pareiškė, kaži Prancūzi
dos savo teritorijų.
ja vengia karo, nes karas bū
Sakė, kad Italijos keliami tų katastrofa visoms tautoms.
reikalavimai Mussolinio kal- Bet jei būtų puolama, Pran
bomis ir notomis yra neaiš-j cūzija kovos — atkakliai kakūs ir nesvarstytini. Jei Itali-! riaus.

Gen. Franco kariuomene baigia
okupuoti visas Ispanijos provincijas

Mrs. J. Bernard Mullen (kairėje), iš Lake Forest ant plieno (stainless steel) aliejais NESKIRIA REIKALAUJA
MOS SUMOS
nupiešė gen. J. Persltingjo portretų, kurs bus laikomas Burlingtono geležinkelio naujo trau
kinio “Gen. Pershing Zephyr” stebėjimo vagone. Su šiuo portretu įdomybė ta, kad minėta WASHINGTON, kovo 29. —
Madrido raudonųjų vadas
artistė išradusi būdų ant plieno aliejais piešti.
(Acme photo).
Kongreso žemųjų rūmų komi
Miaja paspruko į Algeriją
tetas nusprendė skirti 100 mi
MADRIDAS, kovo 29. —j Savo keliu frankistų kariuo
lijonų dol. priedinėms AVPA MADRIDAS, kovo 29. —
Mieste paskelbta naeionalė menė skubiai užima sodybas
išlaidoms. Prezidentas reika Sutriuškinus raudonuosius, už
šventė, įvyko viešosios dėko-jir miestus raudonųjų valdytolavo 150 milijonų dol.
ėmus šį miestų ir laimėjus ka
nės pamaldos frankistams nu-jse provincijose. Raudonųjų
rų frankistų vyriausybės ' vi
galėjus raudonuosius ir laimė!milicininkai visur pasiduoda.
daus reikalų ministras Ra
MIRĖ BUVĘS KUBOS
jus(karų. Uždaryti fabrikai, j- Jie išgjnkluojami ir laikinai
Šiandien į New Yorkų at GDYNIA, kovo 27. (suvė “Deutsch landų” su Hitleriu.
man Serrano Suner per radi
DIKTATORIUS
monės ir parduotuvės, kad siunčiami į nelaisvių stovyklinta). — Ryšium su Klaipė Lietuvių garlaivių vardai bu
plaukia
“
Normandie
”
^garlai

jų
įspėjo Ispanijos priešus,' yduoti progos darbininkams irjlas. Gyventojai visur aprūpiMIAMI BEACH, Fla., kovo
dos
krašto
atsMKmu
nuo
Lie

vo
užtepti,
tad
vokiečių
vėliavis. juo*~grįžta Jo* Emin.
pač demokratines valstybe,
tarnautojams dalyvauti pamal narni maistu. Miestų gatvėse
tuvos dalis lietuvių prekinių vinis laivas reikalavo įgulų 29. — Operuojamas čia mirė
kardinolas Mundeleinas, Chikad nebandytų kištis į Ispani
dose ir džiaugsmingose iškil barikados ardomos. Visa Is
pasakyti jų vardus. Lietuviai buvęs Kubos salos diktatorius
laivų
iš
Klaipėdos
uosto
pas

cagos arkivyskupas, dalyva
mėse.
gen. G. Machado, 67 m. amž. jos vidaus reikalus. Jis nuro
panija gyvena didelę džiaugspruko
ir
gavo
laikinos
prie

to
nepadarė,
nuplaukė
savo
vęs popiežiaus rinkime Vati
dė, kad Ispanijos frankistų vy
Visame mieste tik mirga į mo šventę,
glaudos šiam© Lenkijos uoste. keliu ir pagaliau užsuko Gdy 1933 m. jo diktatūra sugriau
kane.
riausybe turi gausingų ir ga
frankistų (nacionalistų) vėlia! Vyriausieji raudonųjų va» Naciams netikėtai apnyks- nios uostau, kur lenkai juos ta.
lingų kariuomenę ir visuomet
vos, skamba gen. Francui ra- j dai suspėjo pasprukti j užsie- Jo Eminencija šeštadienį tant Klaipėdos kraštų, garlai nuoširdžiai priėmė.
pajėgs sėkmingai apginti savo
liavimai — švenčiama bolševi nius. Madrido raudonųjų va- bus Cliicagoje, o sekmadienį viai “Kaunas”, “Utena” ir
MIRE ŽYMUS LIETUVIS
Ant
priešakio
šonų
užtepus
šalį.
kų nugalėjimo šventė.
das gen. Miaja su savo štabo katedroje dalyvaus bažnytinė “Nida” iš Klaipėdos uosto
PAGĖGIAI.
—
Keturių
sa
Ministro nuomone, Prancū
Gen. Franco vyriausybė o- nariais lėktuvais pabėgo į se pamaldose ir Paimu sekma skubiai leidosi jūron nepasiė- “Klaipėdos” vardų ir jo vie
vaičių laikotarpyje jau antras zijos ir kitų valstybių nurody
ficialiai paskelbė, kad karas prancūzų Algerijų, Afrikoje. dienio ceremonijosei
mus nė kiek reikiant maisto ir toje padėjus “Šventosios”, lietuvis veikėjas palaidotas šio
mai ir reikalavimai, kad iš Is
garlaiviai pasiėmė reikalingų
su raudonaisiais Ispanijoje už Kiti — kitur. Frankistų vado- Chicagos kardinolas parve kuro.
krašto žemėje. Prieš keturias panijos būtų ištraukta Itali
baigtas ir kad dabar bus imta vybė nė nesistengė jų sulai- ža Jo Šventenybės Pijaus XII
Garlaiviai pakeli u j susitiko kiekybę maisto ir kuro ir iš savaites atsisveikinome su Mi
jos, ar kita kokia kariuomenė,
,
si rūpintis šalies atstatymu. Įkyti.
padėkonę prezidentui Roose- su vokiečių karo eskadra, ly (plaukė į Antverpenu — Olan ckaičiu, o štai vasario 9 d. yra ne vietoje. Tai aiškus ki
veltui už pasiuntimų savo spe dinčių į Klaipėdų karo laivų dijos uostų.
Robkojų kapinėse su Jurgiu šimasis į vidaus reikalus. Ne
DAUG LIETUVIŲ DARBI ;cialaus atstovot į popiežiaus
Endziulaičiu. Velionis gimė 18 Prancūzijai spręsti ir nurody
NINKŲ LIEKA
vainikavimo iškilmes ir apaš
TURI VESTI, ARBA NE
54 m. balandžio 20 d. Subers- ti, kokių kariuomenę Ispanija
KLAIPĖDOJE
tališkų palaiminimų Chicagos
kų kaime, Ragainės apskrity gali turėti, arba neturėti.
TEKTI DALIES TURTŲ
arkivyskupijai
—
tikintie

KAUNAS, kovo 27. — Pir
ELGIN, Ilk, kovo 29. - je. Tuojau po Jurgio gimi Ministras Suner apgailėjo;
siems
ir
įstaigoms.
momis Klaipėdos perleidimo
Mirė Harris Goldbergas, 90 mo tėvas įsigijo ūkį Robko- kad vadinamos demokratinės
BUDAPEŠTAS, kovo 29. dienomis tūkstančiai žmonių Popiežiaus padėkonę prezi
m. amž., prieš daugelį metų juose ir dar mažas Jurgutis valstybės visu karo laiku Is
buvo pervežtas į tų vietų ir panijoje pas raudonuosius pa
A- Iš Karpatų Ukrainos ven paskubomis neorganizuotai pa dentui kardinolas pasiryžęs as
BERLYNAS, kovo 29. —!atvykęs iš Lietuvos. Ėmėsi biz
visų
amžių čia pragyveno.
laikė savo atstovus. Kai ispa
grų kariuomenė įsiveržė Slo- bėgo Kretingon, Palangon, meniškai įteikti.
Patirta, Lenkija atmeta Vo- nio ir mirdamas paliko, sako
vakijon apie 15 mylių ir pra Tauragėn ir Kaiman. Dabar
Velionis pergyveno tris žmo nų tauta kraujų liejo vaduo
Jo Eminencijų pasitikti kietijos statomus reikalavimus ,na> ^i pusės milijono dol.
dėjo su slovakų vyriausybe vyksta tvarkingesnis likusių
nas, kurios visos yra miru dama savo tėvynę nuo bolševi
...
.
,
New Yorke iš Chicagos išvy Dancigo koridoriaus reikale. , U^'
derybas išvesti naujų Slovaki valdininkų, įvairių įstaigų ir
r Y
.
- .. , , ,
Paliko ir testamentų, ku- sios. Jis turėjo 19 vaikų, iš jų kų antplūdžio, tos demokrati
ko mons. G. J. Casey, arkivys ,Varsuvoje
pažymėta,
kad
len1
.
v
.
nės valstybės n© vien raudo
jos ir Karpatų Ukrainos sie mokyklų evakuavimas.
kupijos kancleris, su grupe kai neleis Vokietijai išvesti riam pažymėta, kad jei jo jau 8 sūnūs ir 6 dukros dar gyvi
nų.
niausioji duktė, kuri yra 32 ir beveik visi su žmonomis ar nųjų režimui užuojautas reiš
Daug darbininkų lieka Klai dvasiškių.
koridoriaus
skersai
Dancigo
Vengrijos oficialiuose sluo
m. amž., per vienerius metus vyrais dalyvavo laidotuvėse. kė, bet dar jų rėmė, kad Is
pėdoje. Pabėgėliams reikalin
koridorių.
Tuo
klausimu,
sa

ksniuose atvirai kalbama, kad
ištekės būdama žydiškam tikė Didžioji dalis sūnų jau ilgų panijoje įsigalėtų sovietai.
ga didelė parama. Raudona RUMUNIJOS KARALIUS
koma,
ir
pasitarimai
nutrauk

naujai išvestoji siena bus lai
jime, ji gaus septintųjų dalį laikų gyvena Vokietijoje ir Ministras nuoširdžiai dėko
sis Kryžius, Šaulių Sųjunga
RAGINAMAS ŠALĮ
ti.
kina. Netolimoj ateityje Ven
paliktų visų turtų. Priešingai dėl to net iš ten galėjo ir lai jo frankistų šalininikėms vals
ir kitos organizacijos bei įs
VIENYTI
grija imais žygių užgrobti vi
Savo keliu nacių Rpauda puo gi jai skirta tik penki dole dotuvėse būti.
tybėms — Italijai, Vokietijai,
taigos sudarė Klaipėdos pabė
BUKAREŠTAS, kovo 29. la ir įspėja Lenkijų. Pažymi, riai.
sų Slovakijų. Sakoma, tas bus
geliams šelpti komitetų.
Jurgis Endzinlaitis buvo Portugalijai ir Japonijai/ ku
— Įvairių rumunų politinių kad Lenkija nesilaiko padary
daroma Hitlerio leidimu. Nu
Tėvo nemalonę ji nusipelnė
taurus lietuvis ir vienas iš vei rios daug kuo prisidėjo prie
partijų vadai ragina karalių tos draugingos sutarties, spau priėmusi protestantizmų ir at
rodoma, ikad prieš pasaulinį
MARIJAMPOLE. — Šių
kliausių senųjų lietuvių veikė 'gen. Franco vyriausybės laimė
šalį vienyti atsižvelgus pavo džia vokiečių mažumas. Įspė sisakiusi tuoktis.
karų Slovakija priklausė Aus
žiemų nesant rogių kelio, ūki
jų. Jis buvo Prūsų Lietuvių jimo.
jų. Pataria sudaryti samburi- ja nesidėti su Vokietijos prie
trijos Vengrijos imperijai.
ninkams didžiausias vargas su
susivienijimo, Birutės ir kitų
nę vyriausybę.
Dabar gi turi priklausyti Ven
šais, jei brangina nepriklauso
8
SUŽEIST!
ANGLIŲ
miško medžiagos parsivežimu.
tuolaikinių lietuvių draugijų SKAITYKITE VIEN KATA
mybę.
arijaiSANDELIO GAISRE
Ruošdamiesi ateinančios vasa
narys ir aktyvus lietuvių poli LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS
BRITANIJA
DIDINS
TERI

ros statybai daugelis ūkinin
Lenkijos uža. reikalų minis
Gaisras ištiko anglių sandė tikos veikėjas, kai lietuviai
PREZIDENTAS IŠVYKO I kų dar žiemos pradžioje užsi TORINĘ KARIUOMENĘ tras Beckas pasiryžęs ateinan
lį, 1186 Cherry gat Apsvilo ir rinko savo kandidatus į Prū
HYDE PARKĄ
pirko miško, tikėdamiesi ro LONDONAS, kovo 29. — čių savaitę vykti į Londonu sužeisti 7 ugniagesiai ir san sijos seimų. Jo namai būdavo
WASHINGTON, kovo 29. — gių kelių medžiagų susivežti. Ministras pirmininkas Cham- Nacių spauda sarkastiškai pa dėlio sargas.
visuomet atviri lietuviškiems CHICAGO SRTTTS. — Nu
Prezidentas Rooseveltas išvy Ūkininkai ne tik sau, bet ir beKainas pranešė, kad Brita žymi, kad VarSuva Londone
susiėjimams, ir retų šventa matomas pragiedrėjimas; po
ko į savo tėviškę — Hyde mokykloms malkų neparvežė. nija padvigubins teritorinės ieškos talkininkų prieš Vokie daug savų reikalų. Tad lenkai dienį čia nebuvo svečių, kurie piet šilčiau.
Park, N. Y. Iš tenai keliaus Todėl šių žiemių pas ūkininkus kariuomenės skaičių — iki tijų. Bet kas britams galvoje turėtų įsisąmoninti, sako na- tardavosi lietuviškais reika- Saulė teka 5.>37, leidžiasi
340,000 vyrų.
Lenkijos likimas. Britai turimai.
j Warm Springs.
kuro didelė stoka.
... .UIH 6:13.

GRĮŽTA CHICAGOS
KARDINOLAS
MUNDELEINAS

VENGRIJA PLANUOJA
UŽIMTI VISA
SLOVAKIJA

Vokietėms uamant Klaipėda, Lietuvos
prekybos laivai išplaukė i Antverpeną

GEN. FRANCO ĮSPĖJA
PRIEŠUS NESIKIŠTI
Į ISPANU REIKALUS

LENKIJA ATMETA
NACIĮI STATOMUS
REIKALAVIMUS

ORAS

i

Dncaiį
“DRAUGAS »»

Tai Lenkijos politinė klaida. Taliam gal
nei viena kito naujoji Europos valstybė ne
THS UTHUANIAN B Ai k Y FNIEND
darė tiek nedovanotinų klaidų, kaip Lenkija.
4«S4 SOUTH OAKLKT AVK.,
CHICAOO, ILLINOIS
Pirmoji klaida buvo Pilsudskio lenkUkas
Fubllafaed iMily, Ezcept tiunday.
SUB8CKIPT1ON8: One Year — *6.00; 81x Month*
“drang nach Osten”, lenkiškas veržimasis į
— *>.60; ’fhree Month* — *2.00; One Month — 7*0.
eiurope — One Ye*r — *7.00; 81x Montha — *4.00;
Rytus, kada tik ką atsigavusi Lenkijos rėšo yy — .Olo.
publika veržėsi į Maskvą ir buvo pasiekusi
»ev*ruain« ln "DRAUGAS" brlnga beat reaulta.
Kijevą, okupavusi Gudijos sostinę Minską ir
“D R A U G A S”
kitus plotus. Laimei, lenkams toji klaida
MteiuM AiuMlien įSakyrua ae*m«uUenlua.
t KhAbMMU'i'Oti KAINA: J. Aiuenkoa valatybtee.
greitai pati save atkertijo, pažeisti rusai
ueuuue — *t>.uo; Fu*ei Metu — **.*U; Trinia uitneatvijo lenkus atgal ligi Vartuvos, būtų dėl
utuen — **.u0; Vienam mfineaiui — ,76c. Kiloae vaJ•lyuast prenumerata: Metama — *7.00; Fuaei metų
tos
klaidos ir sostinės netekę, jei prancūzai
*4.Oo. Pavienia num. lo.
Bendradarbiams ir korespondentama raštų neg rutina,
laiku nebūtų parėmę. Jei būtų lenkai ilgiam
jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tikė
tut pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teis* tai
Ukrainos ir Gudijos gilumoje užsilikę —
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
šiandien būtų dar daug daugiau nukentėję.
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąją
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymam*, ven
Antra, nemažesnė klaida, tai sulaužymas
giant polemikos ir asmeniškumų.
Fasenusioa kol
Suvalkų sutarties ir Vilniaus pagrobimas.
pondencijos laikraštin nededamos.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavua
Apie ją mums šiuo atveju netenka kalbėti,
nes mes, kaip lietuviai, kaip nuskriaustoji
tintered aa Second-Claas Matter Mareli SI, 1*16, at
pusė, galime pasirodyti šališki. Palikime tai
Chlcago, Illinois Under the Act of Mareli S, 187*.
nuošaliau bent šiuo atveju, kai lenkai pra
deda ar pradės savo klaidas apmokėti.
Naujoji Lietuvos Vyriausybė
Eilėje kitų didelių ir smulkesnių klaidų
r ' reikia suminėti teruristilkas valdymas pa‘ ‘Drangas” keliais atvejais reiškė savo pa- vergtųjų tautų, Uotilvių, gudų, pacifikadja
geidavimą, kad Lietuvoje susidarytų kooli- ukrainiečių ir persekiojimas tų pačių vokia
cinis ministrų kabinetas. Tik vakar vedama čių. Nuo nieko gal vokiečiai nenukentėjo
jame straipsnyje buvo pabrėžta, kad šiuo mo
tiek, kaip nuo lenkiškos ambkūngos politi
mentu, kuomet Europos mažosioms valsty
kos. čia tektų pasakyti, kad tokia tokį pa
bėms tiek daug pavojų susidaro, lietuvių tau
taikė arba abu labu toki... Ir vokiečiai se
ta turi būti vieninga ir tas vieningumas tu
niai laukė keršto. Pradeda tat užmiršti, at
ri prasidėti valdžios viršūnėse, t. y. naujoji) rodo, ir Pilsudskio paeitamavimą 1934 me
vyriausybė turi susidaryti iš visų tautiškai
tais, nebegali išlaikyti ir autartų 19 metų
draugiškumo.
ir valstybiškai nusiteikusių grupių.

Politinės Vėtros Lietuvos
Rytuose Ir Vakaruose
Kaimynų Užmačios Lietuvos Nepriklausomybei
Ir Desperatiškos Tautininkų Pastangos
“Išsilaikyti” Valdžioje

Žodžiu, šlėktiškoji įtaka po
pernykščio kovo 19 d. į Lie Po Svietų Pasidairius Labas Ryto!
tuvą ėmė skverbtis pro visus
Rašo Jonas Skelly
plyšius. Toji įtaka nepapras 1<aip jau žinote, tavorščiai,
žvairaakis Jokūbus šaudo
tai įdrąsino Lietuvos lenkini Stalinas neseniai įvykusiam
varnas.
Bet nesiseka nušauti.
nkus.
Trys jų gimnazijos balšavikų partijos delegatų su
Prieina Petras ilganosis ir
(Kaune, Panevėžy ir Ukmer važiavimui pasakė strošną kai- (
gėj) kaemetai išleidžia po ke bą. Vienoj vietoj caras Stali- 8ak°,;
— E, tu šaudai tik vėjui. Tu
liasdešimt abiturientų, kurių nas davė tokį priklodą: “Atei
didelė dalis pasirenka pelnin na rankas į šonus įsirėmęs uo- hiakad nepataikysi, tik nukapo
si visas medžių šakas.
gą namų mokytojo profesiją. das (suprask Hitleris, — prof.
— Nepliurpk čia mani Aš
Jie, ypač aplenkintose rytų Kamp.) ir sako drambliui (So
— prof. šaunu gerai. Pirma šoviau į
srityse, slankioja po namus vietų Ukrainai,
zuikį, ir, žiūrėk, ten prie tvo
tikslu mokyti vaikus lenkų Kamp.) “O, broli, kaip gailu
ros.
sukniubo nabagėlis. Ei
kalbos, bet iš tikrųjų ne tiek man tavęs. Tu gyveni be žem
ir pažiūrėk!
moko, kiek kursto gyventojus valdžių, be kapitalistų, be
prieš Lietuvos valstybę. Algas tautinės priespaudos, be fašis — Tu šovei ten į tvorą dt
vu entuziazmu nuspalvintas jiems išmoka Lietuvoje lega- jHnių gaspadorių. Ar tai gy- sinėje, o kairėje kieme guli
nušautas kaimyno šuo. Uo hol
informacijas) vaizdą ir kad lizuota draugija ‘Pocliodnia venimas? Aš žiūriu į tave ir
ha,
ha!
istorinės reikšmės faktai bu kuri kapitalus gauna numanu nenumanau, ar begalėtum iš
tų pažymėti bent toje spaudo- iš kur... Pastaraisiais metais to vargo išeiti nesusidėjus
P. Cibulinskis prisivalgęs
je, kuri aštrių cenzorių žirk-Jjos agentų Lietuvoje priviso mudviem daiktam (Delėgatuo
svogūnų, nuėjo pas savo svydtiek daug, jie pasidarė tokie se juokas.) Na, tebūnie ir
lių neprivaloma.
Šiandien galime jau pranešti, kad susida
Prie kkaidų ir netakto, Jei ne daugiau,
art. Nežiūrint, kaip mieliai
akyplėšiški, kad jų veikimas taip. Pridėk savo menkąjį kū
riusi naujoji Lietuvos vyriausybė kaip tik
reikia priskaityti ir pernykštį ultimatumą
Praėjusių metų ruduo ir
no gabalėlį prie mano plačios kalbėjo, 8vydart vis traukėsi
ir atstovauja tas politines grupes, apie ku
Lietuvai. Juk jei tik Lietuva būtų nesutiku šių pradžia Lietuvoje politi pasidarė jau visai viešas, jtu« dominijos, ir bus užbaigta”. nuo jo. Manydamas, kad svyrias vakar buvo kalbėta. Į naująją vyriau
si su jų kvailais norais užmegzti broliškus niais įvykiais buvo nepapras labiau, kai tautininkų admi (Gausus juokas).
dė jo jau nemyli, dar arčiau
sybę įeina: krikščionių demokratų, liaudinin
santykius, tai jam pernai būtų atplėšta Klai tai gausūs. Deja, nelaimingi. nistracija į tai ėmė žiūrėt tik
prisislinko
ir pradėjo karštai
kų, tautininkų žmonės ir keli generolai, ku
Mano delnas, tavorščiai, ro
pro pirštus.
pėda, atkirstas lenkų koridorius. Juk kai
pirštis.
Kai kurie smūgiai jaunai val
rie prie jokios partijos nepriklauso. Krikš
do, kad jei tasai “uodas” for
lenkai grąsė Lietuvai ultimatumu, vokiečiai
stybei buvo tokie skaudūs iri VVS. Uždarymas
čionis demokratus atstovauja dr. Leonas Bis
šiur, kati ir šiandie, ateitų pas — Mano miela, buk mano,
ties Tilže koncentravo kariuomenę, o jų ka
žalingi,
jog
užgavo
jos
pačius
tras, kuris yra švietimo ministru, liaudinin
riški lėktuvai pasirodė net ties Šiauliais. Ir
Bet pavojingiausias ir skau- tą dramblį ir pasakytų jam, o viską padarysiu.
kus — dr. Jurgis Kriščiūnas, žemės ūkio
— O K! Pakalbink kirvį ant
iki šiol iš ultimatumo ir santykių naudos nepriklausomybės pamatus. Jų džiausiąs kapituliacinis įvy kaip jis turi gyventi ant šio
reutaių ministras. Iš Mirono kabineto į nau
pavojingumas
ypač
tragiškas
savo
burnos kvapo.
jokios ir jos niekad nebus.
kis — tai Vilniaus Vadavimo svieto, tai beeinu visu delnu,
jąjį gen. Jono Černiaus kabinetą įėjo tik
Juokingiausia tačiau, kai lenkai pradėsi todėl, kad už jį daugeliu at Sąjungos uždarymas. Jis nu- kad iš strioko tą minutę pas
uys — Juozas Urbšys, užsienių reikalų midraug su Vokietija draskyti Čekoslovakiją. vejų kalti ne tik svetimieji, siminiman įstūmė visą patriomirstų ne tik Stalinas Krem ■— Prašau svarą kiaušinių.
mauras,- gen. J. Musteikis, apsaugos minis
Neišeisime klausimo dėl jų paimtos teritori-' bet ir savieji...
tingąją Lietuvos visuomenę. liuj, ne tik tie pasijuokę iš — Bet mes kiaušinių svatras; Germanas, susisiekimo ministras. Naujos lenkiškumo, bet pats faktas labai negrą-,
Bet ir šiandien dar patyrę ste “uodo” delegatai, ale ir visa rais neparduodam.
ji: ministro pirmininko pavaduotojas Kazys
žus, kai nelaimėje savo kaimyną, slavą, paGėdingojo ir smurtingojo bėtojai daro išvadą, Kad tau- Rasiejaus balšavikų partija. I — O L Tai duok pusę svaro.
Bizauskas, dabartinis Lietuvos ministras Ry j deda plėšti teutonui.
I
* '-*
• • a.
3 .*
goje; teisingumo — docentas A. Tamošaitis;
Atėjo eilė dabar pačiai Lenkijai. Tuo tar lenkų ultimatumo priėmimas tininkiškoji Lietuvos vyriau
vidaus — gen. KazyB Skučas, buvęs karo
pu skelbiama kova. Renkami pinigai ir pa jau pasireiškė nuosekliomis sybė vis dėlto peraoliai atsi labai uoliai ėmė remti dabar-• Lietuvos atsisakyta formaliai
atašė Maskvoje; finansų — gen. Sutkus;
skolos ginklams ir kariuomenei stiprinti, nors išdavomis. Su lenkais pasira žvelgė į lenkų pageidavimus, tinį p. Smetonos režimą. Len-j ir iškilmingai... Nekalbant a
švietimo — dr. L. Bistras; žemės ūkio — dr.
ir taip veik visą Lenkijos biudžetą kariuo šyta visa eile netiek mums, perlengvapė-diškai suardė il- kijos laikraščiai netik ypatin- i pie tai, ar išviso Lietuvos geoJ. Kriščiūnas.
menė prarydavo, tačiau kiekvienas Lenkijos kiek jiems naudingų sutarčių: gus metus tautos kurtąjį są- gai palankiai jį vertina, bet ir grafinė padėtis ir jos pajė
Stoji vynausybė pavadinta “VIENINGO karas su kuo nors jai nereiškia jokių geres spaudos ir radio sutartis, ku- jūdį. Eidama mažiausio užsie- su nenuslepiamu susirūpinimu gumas leidžia manyti apie
UJULbO VYRIAUSYBE”. Dėl to reikia ti nių perspektyvų, negalima jai laukti nieko rios lenkai praktikoje nesilai- nio įtakoms pasipriešinimo ke- interesuojasi dabartinio Lietu realų neutralumą (sakoma:
kėtis, kad darbas ištiktųjų eis vieningai, nes gertu Juo labiau dabar, kai ji palikusi pati ko, kuri tačiau labai susiau- Hu, ta vyriausybė daro vis vos vidaus status quo išsilai mažųjų neutralumas — vaikų
ta būtinai reikalauja šiais laikais siaučiau- viena, kai draugai pabėga ir kai ji pati nuo rino jau ir šiaip siaurą Lie- žalingesnes nuolaidas — lie kymu.
neutralumas), vis dėlto p. miČios pasaulyje audros.
• jų nusisuko, ypač, nuo prancūzų.
tuvos spausdinto žodžio lais tuvių tautos ir valstybės sąs Sakoma, apetitas didėja be nisteris minimo įstatymo ne
Ohicagietis
Reikia manyti, kad tai bus tik pradžia
vę. Pasirašyta prekybos su kaitom Štai kodėl, išskyrus valgant. Dabar ’jau yra gan turėjo bent taip nepatriotinNaujoji vyriausybe pasistengs padėti ir sau
oficialiuosius žmones, niekas dų, jog Lenkijos diplomatai ii gai interpretuoti. Šitaip dary
Lenkijos politikai turi didelį galvosūkį: tartis, be kita ko Lietuvai ne
ir tautas atstovybei (seimui) teisėtus pa
Lietuvoje nesidžiaugia “vi* agentai Lietuvoje veikia to damas jis tik patvirtino tai,
grindus, kad galėtų kalbėti ne vienos kitai nebesusivokia, kur kreipti savo užsienių po naudinga dar ir todėl, kad ja
kia kryptimi, kad Lietuvos kas jau pernai plačioje visuo
litiką — Berlyno ar demokratiškųjų valsty remdamiesi lenkai užvertė Lie gerėjančiais kaimyniškai nuo
politinės grupės, bet visos tautos vardu.
menėje buvo laikoma beveik
bių sostinių link. Joe padėtie nelengva. Jį tuvos miestus ir miestelius sa širdžiais” Lietuvos Lenkijos lenkams būtų suteiktos neri
turi pavojų ne tik iš lauko pusės, bet ir vais laikraščiais. Reikia pa santykiais. Kaune ir Varšu botos laisvės ir išformuota tikru dalyku: būtent, ruošda-.
Lenkijos Eile...
viduje.
žymėti, jog lenkų spauda (Lie voje ponų diplomatų rateliuo Lietuvos Saulių Sąjunga. Mat, mi ultimatumą Lietuvai, len
Hitlerio propaganda veikia sykiu su arti
tuvoje pardavinėjama beveik se iškilmingais baliais ir sal ji esanti pavojinga Lenkijos kai mūsų tautininkų vadų “i
dealizmą” ir “sugebėjimus”,
lerija, tankais ir lėktuvais. Ir propaganda,
savikaina) rado gana sėkmin džiais žodeliais užtušuojamos saugumui...
tenka pasakyti, Hitlerio kovoje, jo imperia
Galimas daiktas, kad atsi matyt, teisingai buvo apskai
gą rinką. Su šiomis prekėmis didžiosios Lietuvai skriaudos,
lašine, daugiau reiškė negu ginklai, bent jau
į mūsų visuomenę labai pla e mūsų valdiškoji spauda ne žvelgdamas į besotiškag len čiavę.
kalbant apie ligšiolinius laimėjimus. Ameri
čiai atsidaro durys lenkiška turi nė tiek tautinės savigar kų pretenzijas p. Urbšys neu
(Bus daugiau)
kiečiai jo propagandos ginklą vadina dar ir
Ko Susilauks Hitleris
jai propagandai. Neseniai taip bos, kad kiekviena proga tralumo įstatymo paskelbimą
dideliu biiofu, išpūstu daiktu. Na ir supran
džiaugiasi (1) gerais (!) len proga iškilmingai pabrėžė: šio
tama, kad kiekviena propaganda yra pūti- ,
“Darbininkas” sako, kad ligi šiol Anglija pat sudaryta vadinamoji tu
kų lietuvių santykiais... Bet įstatymo prasmė esanti ta, jog Žinios - Žinelės Is
mas ir perpūtimas, bliofavimae.
tik žodžiais prieš Hitlerį tekovojo. Ji Visa rizmo sutartis, palengvinanti
Paskutinės žinios iš Europos ateina dide
dos taip daro, kol jos gyvybiniai interesai lenkaims lankyti Lietuvą. Jau ką-gi, kaip “tautos vadas” Lietuva neturinti jokių teri Lietuvos
liu alermu iš Vokietijos - Lenkijos pasienio.
nėra liečiami. Austrijos likimas jai nėkiek paaiškėjo, kad Šia sutartimi diriguoja, taip reikia ir šokti torinių siekimų, jog ji pasi
— Šią vasarą Rygoje įvyks
Gebelsas ir Geringas paleido propagandos
nerūpėjo. Dėl pirmojo Čekoslovakijos -puoli pirmoje eilėje ketina pasinau — dargi su patenkinta mina. tenkinanti dabartinėmis sielio Lietuvos, Latvijos ir Estijos
mašinėlę Dancigo ir lenJriikoe Pomorzės pa
mo ji kiek smarkiau riktelėjo, bet tai tik dėl doti visokie lenkų agentėliai Atsilygindami u? tai lenkai | mis. Tokiu būdu okupuotojo*
miškininkų kongresas, kuria
dangėn.
visa ko, kad išorinį padorumą išlaikytų. Ame dalyvaus iš šių valstybių
Daug kas abejojo, daug kas netikėjo, kad
tėmus nuo Vokietijos kolonijas ir privertusi ir nustatyta Berlyno — Konstantinopolio — kad karo jos nenori, o jos greit bos tiek ge1934 metais sudaryta lenkų - vokiečių drau vokiečių tautą blaškytis į visas puses, kad Bagdado ašis. Vokiečiai, tiesa, dar fteulhiir- rai apsiginklavusios, jog niekas nedrįs jų po 25 miškininkus. Kongresas
gingumo sutartis būtų sulaužyta nepraėjus
surastų sau naujų apsigyvenimo plotų, An še, ką reiškia tuo keliu žygiuoti, ir jie kol užpulti. Užpuolimo mažiau reikia laukti, jei- svarstys miškininkystės klau
jos sutartam laikui, nepraėjus dešimčiai me
glija turėtų nejaukiai jaustis, kad vokiečiai kas dar gali nemėginti tiesioginių Anglijos gu prisiminsime, kad Amerika nedvejoda simus ir miškų ūkio tvarky
tų. Didžiuma politikų manė, kad vokiečiai
smaugia mažasias tautas. Tad vienu kitu tuš interesų paliesti, bet Hitlerio perdidelis įsi ma pasakė, jog tokio užpuolimo atveju ji mo suvienodinimą.
10 metų šiaip ar taip tęsės, ftfes juk anais
čiu žodžiu, nieko nereiškiančiu pasižadėjimu, galėjimas laužo taip vadinamą valstybių pu nepaliks nuošaliai.
— žemėą Ūkio Rūmai Šie
laikais, kada ambicingas Pilsudskis nusisu
Anglijos vyriausybė mėgina bent kiek nu siausvyrą, kuri pasaulinei Anglijos taikai bū
Bet pesimistai į tai atsako: kaip tik neri
ko nuo Prancūzijos —* lenkei Vokietijai pa
skriaustuosius paguosti, bet drauge ir džiau tinai reikalinga palaikyti. Tad ar šiuo, ar ku- botas Vakarų valstybių ginklavimas gali iš met perka dar 20 vikšrinių
giasi, kad Hitleris ją pačią ramybėj palieka.
darė didžiausią paslaugą.
SS!
n™.;;: traktorių, kurie bus duodami
Reikia atsiminti, kad 1934 metų pradžioj,
Tačiau paskutiniai Hitlerio Žygiai prieš Če Hitlerį išeiti. Kai tai įvyks, Hitleris susilaukė niu dar tai, kad taip argumentuoja ne kas ūkininkams nusausintiems že
u
kada Hitleris pradėjęs buvo stiprinti savo
koslovakiją, Klaipėdą, Rumuniją jau ne juo Napoleono ar Wilhelmo likimo.
kitas, o Vokietijos ir Italijos vadai — Muso mės plotams bei pebkynam;
kais pradėjo1 anglams rūpėti. Kas toliau bus!
pozicijas viduje, Vokietija buvo visiškai izo
linis su Hitleriu ir jų atstovai Ciano su Ge įdirbti.
liuota, nei viena valstybė nepalaikė su ja Jei Hitleris puls Lenkiją, ar žygiuos Į Vkrai“Tarp Baimės Ir Vilties”
belsu. Tie vytai nuolat pabrėžia: jei Vakarų
Uą, na — tiek to, tegu ten lenkai ir bolše
santykių ir štai, tuo sunkiuoju momentu,
Vokiečių savaitraštis "Di« W«t»och«” valstybės ginkluojasi, tai tik todėl, kad vė • — Gegužės mėh. į Lietuvą
vikai su juo kamuojasi. Bety ra ir kitų gaateina Pilsudskis ir atkelia vartus į pasaulį...
liau pultų ašies valstybės.
atvyks Suomijos prakybos in
Tai buvo didelis netikėtumas visam pašau
limybyj. Šuklupdęs Rumuniją, ji* gali pa rašo:
Iš čia laikraštis darę išvadą, kad Italijai stituto 70 studentų ekskursi“Kaip ir praėjusį rudenį, vėl žmonės, pir
Kai rašai apie gyvenimą se
nojoj tėvynėj užjūrio brolia
ms, taip norisi pranešti jiems
ką nors džiugaus ir gero; taip
sunkus jausmas gula ant šir
dies, kai tenka kongtatuoti,
kad tikrovėje blogieji dalykai
nustelbia geruosius, liūdnieji
— džiugiuosius. O rašyti rei
kia tiesa, nors ir nemaloni ji
būtų. Tatai tenka daryti tiks
lu, kad taip glaudžiai susiję
su naujosios Lietuvos atstaty
mu Amerikos lietuviai turėtų
apie padėtį tėvynėje tikrą,
,„r___ ,_______
vispusišką
(nevien___
tik_____
tautininkiškojo biuro VDV falšy-

»

litti. T&liau numetantieji politikai jau tuo
met skelbė, kad Lenkija pasitarnauja savą
didžiausiam priešui. Šiandien visiems mato

nas faktas.

sukti į Turkiją, Mesopotamiją ir Persiją, kur
jn, kuri stengsis susipažinti
Anglijos interesai jau patys gyviausi ir ii momis maloniomia pavasario dienomis, svy bu Vokietija belieka pulti Vakarų valstybes
kur tik žingsnis į Indiją. Toks vokiečių žy ruoja tarp baimės ir vilties. Optimistai tna- dabar, kada jot dar nėra pakankamai apei au Lietuvos ekonominiu gyve
nimu bei organizacijomis.
gis dar prie Wilhelmo U buvo planuojama* no i Anglija ir Prancūzija pakankamai įrodė,, ginklavusios.
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽISKIS)

SKYRIUS XXIV.
(bavietę ir pamatyti neužbaigšis Ir Būsiantis Gyvenimas tus darbus, kuriuos jis paliko,
,,.v .
.... ..
. , , —laišką pusiau parašytą, knv
, As einu ištirti savo sielą! i
.
, ., .
...
L
.
, ,. , .
i gą pusiau perskaitytą, skait
os matau savo kelią, kaip pau
, ....
.
. .,
yv. . .
„
’
, ,. liniu skilti pusiau suskaityta,
..sciai ju nepažymėta kelia.
, .
paveikslą pradėtą bet neuž
Aš pribūsiu: ,kokiu laiku, ko
baigtą. Gyvenimas yra pilnas
kiu ratu pirma, aš neklausiu: , orr_,.~'r
, ,
. .
, .,
trupinėlių, grynų darbų prakuname nors laike — Jo ge-L,.
T . . .
... .
...
ydzių. Jei nieko nebūtų kitoje
rame laike — aš pribūsiu: Jis • ...
_.
. .. .. ..
.
, „v.
mirties puseie, maža išeitų is
mane ir paukščius veda ’.
..
.
.
.
t. ,
šio gyvenimo ir dirbimo. Bet
kuomet žinome, kad gyveniTai yra dideliai įdomu maA.
.
,
mas tęsis be rimtos pertraunyti gyvenimą nemariu — be- i
.. . . v.
.. • x.
v.
xr- •
kos PPr nesibaigiančius mesitęsianti per amžius. Mirimas .
,
., ,
.
-.u
4. •
• i • tus’ tas Paduoda naują reiksnera riba, bet vientik įvykis
v i •
,
.
. nię kiekviename kilniam ir
kelyje. Mes galime planuoti
_
.... . „. , .
, , . ,
x . , ,
vertam pradėjimui. Kiekvietam darbui, kurs tęsis tnks-_ . .
.
, ,
.
..
.
, v. .
. .
nas teisus ir geras darbas, netanti metų — dešimts tūks- v._ . , , .
v
..
,.
'
.
_
v. žiūrint kaip mažas jis gali
itancių metų. Gyvenimas čia
*•
'.................
įsrodyti, gyvens per amžius.
yra trumpas kad ir ilgiausias.
Mes negalime užbaigti į septyniasdešimts metų didžiųjų
idaiktų, apie kuriuos sapnuo
jame savo geriausiose nuotai
kose. Tuomet, tiktai palygi
namai keli gyvenimai pasie
kia šį pilną amžiaus rubežių.
Tai yra tik maža, ką mes ga
lime atlikti mūsų trumpuose,
pertrauktuose metuose. Mes
ką nors pradedame ir esame
sutrukdyti pačiame viduryje.
Pirm nė mūsų darbai yra pu
siau užbaigti, mes esame pa
saukti prie ko nors kito. arba
Mrs. Florence Clarke Lynch
ligos paguldyti, arba mūsų
•••.□v
gyvenimas baigiasi,
ir darbas šiomis dienomis gavusi netipalieka neužbaigtas. Yra gai kėtą darbą: prez. Rooseveltas
paskyręs ją New Yorko uosto
la, kuomet darbštus žmogus
apkainuotoja. Tas pareigas ėyra ūmai iššauktas įeiti į jo jo jos vyras, miręs vasario
ofisą, jo studiją, arba jo dar- mėn., šių metų. (Aeine pboto)

Pakvlenklte buvo gtmtnoo Ik Europos aplankyti Jub Amerikoj.

o

SpeclnUal iemos ekskursllų kainos vųiluojant 1S
Europos nuo Italaiulilo it Iki balantlllo 23 Ir nuo
birželio 2tt Iki liepos 2S. Amerikoje leldilania
būti keturias savaites.
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vietini agentų arba.
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130 W. Randolph St, Chlcago, III.
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D2IAUGKIT6S LIUOSESNIU LAIKU

■v*

Pastaraisiais laikais Lietuvoje labai pradėjo plisti žiemos sportas. Nors Lietuvoje nėra
didelių kalnų, bet yra daug kalvų ir kalnelių, kurie sudaro tikrą malonumą pašliužininkams
be riziko nusisukti sprandą. Šiame vaizdelyje matome Lietuvos pašliužininkus, išnaudojan
čius sniegingą laikotarpį. (VDV piloto)

Kaip Auga Lietuvoje
Automobilizmas

• • • VIRKITE SU

d

ELEKTRIKĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ BASKETBALL
TURNAMENTAS B ALAND. 15, 16

(VDV) Automašinos, kaip
Clevelandas Prisirengęs Priimti
susisiekimo priemones, šiais
Visos Amerikos
laikais turi didelę reikšmę kra
Artinasi laikas, kada visi
što ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui, o taip pat ir i žymiausi Amerikos basketbo- į
saugumui. Todėl visuose kul lininkai važiuos j Clevelandą
tūringuose kraštuose kreipia rungtynėms antram Amerikos
ma daug dėmesio motorizaci- Lietuvių Krepšinio meisterio
jai. Kai kur statomi specia titului laimėti.
lūs keliai .(autostrados) autoPereitą metą rungtynėse da
snsisiekiimii. Kitur gerinami lyvavo penkios valstvbės.šiais
paprastieji plentai ir sauske- metais, pramatoma, dalyvaus
liai, lengvinamas automašinų daugiau. Iki šiol gauta pra-Į
įsigijimas ir jų naudojimas.
švinu aplikacijoms iš šių mie

Svečius Iš

-d’

,z’'1
■ , ■•♦J
BHL.

B
Lietuva ir automobilizmo stų: Detroit, Mieli., Chieago,
srityje daro žymią pažangą, Ilk, Dayton, O., Racine, AVis.,
nors ne taip didelę, kaip ki DuBois, Pa., Pitlsburgh, P.,
tuose, net Baltijos, kraštuose. Baltimore, Md., Cleveland, O.,
Sakysim, latviai Lietuvą šiuo Gary Tnd., Akron 0., YoungsJurgis Venslovas. preziden
PHILADELPHIA,
PA.,
ku

Tėvų Marijonų
town,
O.,
ir
Elizabetb,
N.
J.
atžvilgiu jau yra žymiai pra
• Kalbant apie laiko taupytojus! Moderniškas,
tas Amerikos Lietuvių Atleti
nigo Ig. Zimblio klebonauja- jenkę
automatiškas Elektrinis pečius sutaupo valan
Vedamų Misijų
Pereito meto čempijonai kos Sąjungos ir pirmininkas
moję bažnyčioje, kovo 20—26
das virtuvėj laiko, ne vienu būdu, bet trejais
Čia
paduoti
skaičiai
pavai(meisteriai)
liko
Šv.
Petro
paĮ
^
us
’
mo
besketbolo
turnyro
mei
Tvarkraštis
būdais.
— kun. V. Andriuška, MTC.
1R0CKT0N, MASS. irau.
PROVTDENCE, R. I., kun zduoja, kaip Lietuvoje augo rapijos rinktinė iš Akron, O., s^erj° (‘^mpijono) vardui laiPIRMAS — jūs sutaupysite laiką, nes jis išver
Cleveland, Ohio.
ivagždžio klebonaujamoje J. Vaitekūno klebonaujamoje autosusisiekimas per paskuti- Šiais metais akroniečiai vėl •
da valgius taip greitai, kaip valgiai verda.
turės stiprią rinktinę, bet kiti
jyčioje, kovo 27—9 balan bažnyčioje, kovo 30—2 balan- nį penkmetį.
ANTRAS — jūs sutaupote laiką, nes jis pagami
džio, kun. Adomas Morkūnas, džio — kun. V. Andriuška, M
Lengvųjų automobilių, au miestai žada turėti dar atip- ]etiko8 s,jOT<08( kurioa ir.
na visą valbį automatiškai, nors jūs ir neesate
MIC.
„^„„dieti, J„tobusų sunžvežimių ir moto resna.. Todėl pramatoma. kad minjnkn
I. C.
namie.
ELIZABETH, N. J., kun.
PITTSBURGH, PA., kun. ciklų 1934-1938 metais buvo šią metų žaidimai bus labai rgis Venslovas.
Ir TREČIAS — jūs sutaupote laiką, nes elektros
įdomūs.
J. Simonaičio klebonaujamoje J. Vaišnoro klebonaujamoje šitiek:
šiluma yra švari — jums nereikia sunkiai dirbti
Ši organizacija turi atstobažnyčioje, kovo 26— balan bažnyčioje balandžio 3—9 —
puodus išvalyti.
1934 metais buvo lengvųjų
Šios krepšinio rungtynėse VUg ^0 miestuose, kurie redžio 9 kun. Juozapas Vaitke kun. V. Andriuška, MTC.
Ir atminkite — valgių gaminimas su elektra ne
automobilių 1256, autobusų — pereitą metą užėmė pirmą vie- prpZentuoja virš 10 valstybių,
vičius, MIC.
PITTSBURGH, PA., kun. J.
brangus. Tikri ištyrimai Chicagoje rodo, jog vi
282, sunkvežimių 336, moto tą Amerikos Lietuvių Sporto
valdybos nariai yra: vice
SCHENECTADY, N. Y., Misiaus klebonaujamoje baž
dutinė kaina už elektrą suvartotą valgių gamini
veikime. Clevelandan pereitą pirmininkai Juozas Goldika*
ciklų — 1127.
kun. A. Orvido klebonaujamo nyčioj, bal. 10—16 — kun. V.
me yna tiktai $2.18 į mėnesį.
1935 m. — lengv. aut. 1319, metn suvažiavo pusantro šim iš Dayton, Obio, ir Bronius
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba Andriuška, M.I.C.
to lietuvių sportininkų ir jų Brazauskas iš Gary, Indiana,
PamAtyklte parodą modarniikų antomatiikų «McPHILADELPHIA, PA., ku autob. 302, sunkv.'522, motoc.
landžio — kun. J. Jaučius, M.
trlnip pačių paa elektrinių prietaisų dealerina,
rėmėjų.
Žaidimų
salė
buvo
pi

sekretorius — Vincas Varsasnigo Ig. Zimblio klebonauja 1157.
I.C.
hardvare, rakandų ir dapartment krantnvėae, taip
lna žmonių. Dalyvavo ir Cle- kis iš Detroit, Mieli., iždinin
gi Apielinkfa ir DidmiaKlo Elektrinėse Krautu
1936
m.
—
lengv.
aut.
1354,
MONTREAL,
CANADA, moje bažnyčioje kovo 26—29
vėse nilaikomų Oommonwealth Edison Kompanijos.
velando
miesto
majoras.
kas — Jonas L. Juozaitis iš
kun. Bobino klebonaujamoje • kun. J. Mačiųlionis, MTC. autob. 284, sunkv. 393, motoc.
THOMPSON, CONN., Ma- 1169.
bažnyčioje, balandžio 3—9 —
Kaip ir pereitą metą, taip Chieago, Tll., globėjai — Paul
C0MM0NWEALTH EDISON COK? N7
1937 m. — lengv. aut. 1793, ir šiemet rungtynės rengiamos Balutis iš DuBois, P., ir Vin
ri&napolio Kolegijos studen
kun. J. Jaučius, MIC.
DETROIT, MICH., kun. J. tams rekolekcijos, balandžio autob. 319, sunkv. 596, motoc. vardu Amerikos Lietuvių At- cas Darulis iš Akron, Ohio.
Aplikacijų Amerikos Krep
Cižausko klebonaujamoje baž 2—5 — kun. J. Mačiųlionis, 1382.
MIC.
1938 m. — lengv. ant. 2301, skaičiai. Bendrai, Lietuvos šinio Meisterio turnaimentui
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
Pittsburgb, Pa., knn. 'J. Vai autob. 333, sunkv. 789, motoc. motorizacijos pažanga šiems galima gauti rašant į: Lith- Turėdami Ką Nors Parduoti, Mainyti. linuomuoti —
— kun. P. Malinauskas, MIC,
laikams nėra pakankama. To uanian National Cage Tonr- Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkit* ‘TRr-ro' Olaosiflad RWr
SFRINOFTELD, ILL., kun. šnoro klebonaujamoje bažny 1589.
Matome, kad per šį penk dėl atitinkamos įstaigos rūpi ney, George C. Venslovas, Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje
S. Ynnkerio klebonaujamoje čioje balandžio 9—11, 40 va
bažnyčioje, balandžio 7—9 — landų atlaidai — kun. J. M&- metį žymiai pakilo lengvųjų nasi priemonėmis automobili Chairman, 1267 East 82 Str.
Pelningi. Pabandykite.
Cleveland, jOhio.
l automobilių ir sunkvežimių zmo pažangai paspartinti.
čiulionia, MJ.C.
kun. P. Malinauskas, MIC.
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11F.DAKTOKIAU8 AjmitikAHi
40» Tabor Street,

Esplln, Vtlteburgti, l'vuua.

Pittsburgho Lietuvių Žinios

ItaAtus

Hlų>ktte M.io

Klausykite
PALENDECFPb TKAVEL
BUREAU

adresu:

30IS CarMon St.
Telef. įlomio.-k 1304

J

Folklore
Radlo
Program
Every Sund&y froru 1—2 F. M

nifestation aforesaiu, there §v. Kazimiero Parapija ti aikštę ir perkelti iš bažny liama gegužės 19 d. vakare.
arose a uuaninious feeling
čios skiepo boilerius prie mo Drama trijų veiksmų, viena
PLATINKITE “DRAUGĄ/
whicli inspired ųnd deinauded 1 Prisirengimas kiaušinių va- kyklos įtaisytume skiepe. Tai
(Tęsinys 5 pusi.)
^!,expression in a Besolution;
karienei, Velykų antrų dienų, didelis užsimojimas, bet kų tai
LIETUVIAI DAKTARAI
eina, kaip girdėt, visu smar jiems reiškia. Jei tik savieji
LIETUVIAI
DAKTARAI
kas
Therefore,
be
it
resolved;
P&žvelgkinie toliau,
kumu. Jonas Nobaras kiauši parapijony. juos -labiau pa- T>L TAM>
Katalikų Veikimas
Ofiso TeL OANal 224S
daugiau darbuojasi lietuvybei, THAT the supposed volun- nius parveža stačiai nuo furlemtų, tai vitfkų puikiausiai VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki
Ir Lietuvybė
jeigu ne Katalikų Federacija. tary cession of the above uieai- 1,108 šviežiausius. Virėjos, ku
4 ir 7 iki 9
ajxIirbtų. Jie tikisi, kud po l
KAULAS: Jonai, ar gali Tos organizacijos tikslas yra tioned Territory of Lithuania rioins vadovauja Adelė Piku- Velykų ir savieji, gal, savus Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventadieniais: U iki 12
būti tuo pačiu kartu geras kad kiekvienas Federacijos na įs a transparently-veiled act tienė, o jai padeda Morta Bru reikalus labiau parems.
2158 W. Cermak Road
lietuvis ir geras katalikas! j rys būtų katalikas ir kad pri-'f agression by the Gerinan zauskienė, Juzė Klemaitienė,
Vai.: 2—4 ir 7—9 vaL vakaro
Negalima nepaminėti ir Rū
Trečiadieniais pagal sutartį
JONAS: Kaulai, tavo klau- valo dirbti tautai ir tėvynei.! Nation against a emali, peace- Viktė Navickaitė, Ona BaršGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ros. TeL OANal 0409
tos
klubo
darbuotės.
Šis
klu

6iunas yra panašus į šį: ar
ir Akinius Pritaiko
kėtienė, Petronė Pakutinskie- bas jau nuo daugelio metų
2305
So. Leavttt Street
ful,
and
comparatively
poweržmogus gyvena tik valgyti, Toliau, Liet. Vyčių, jauni- kas Country, and tliat said nė, Bronė Nedzinskienė
3343
So.
Halsted
Street
ii darbuojasi parapijos naudai.
ar valgo kad gyventų?
:ino organizacija. Suorganizuoaet is a new violation of In Kristė Brazauskienė, tariasi Tas irgi daug reiškia parapi
RAULAS: Aišku, kad žmo- ta tiktai dirbti Tautai ir Ba'
' w V• •
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ternational Treaties entered dar 'kų nors labai skanaus pa jos gyvenime. Kad daugiau
DANTISTAS
OFISAS
gus valgo kad gyventų, nes znyciaigaminti
prie
kiaušinių.
Gir

into and pledges given, solematsirastų
tokių
darbuotojų
1446
So.
49th
Court.
Cicero
4729 So. Ashland Avė.
jis turi daug daugiau tikslų JONAS: Kas yra geliau nly and in good faitli, by the dėjau, žada dar su patarimais
kaip Bingo ir Rūtos klubai, Antradieniais, Ketvirtadieniam ir
gyventi, negu vien tik val siais šaltiniais tikėjimui ir German Government, not only prisidėti Paulina Martinaitie .
, ,
...
Penktadieniais
CHICAGO, ILL
tai
būtų
didelis
parapijai
payalaaado.:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Telefonai HIDvray 2890
gyti.
nė
su
tavorškomis.
Atrodo,
tautai palaikyti?
to Lithuania būt to all the
lengvinimas finansiniuose rei- f3147 S- Halsteri St, ChlcagO
OFISO VALANDOS:
kad bus šauni vakarienė. Kle kaluose.
JONAS: Tiesa, Raulai, sa
World;
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2
Pirmadieaiaia,
Trečiadieniais
LT
KAULAS: Aišku, kaip die
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v.
Šečtadieniaia
bonas paskelbė, kad tikietai
kai. Tavo aukščiau klausimas
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. r
Valandos: 3—8 P. 1L
na, kad mokykla ir Bažnyčia. THAT said act has given
bus visiems prisiųsti šių sa Šių savaitę staiga mirė a. a. i
yra panašus į tavo paties at
rise to the unanimous attiTelefonas HEMIock 6286
vaitę ir prašė iš anksto už- Simonas Malinauskas, jau se
sakymų. Nes kiekvienas geras JONAS: Teisingai sakai,
tude among all Americans of
.
,,
.
simokėti, kad virėjos žinotų, nyvas pittsburgietis, rodos, akatalikas yra ir geras lietu-1Raulai. Pats pasvarstyk savo T...
(UF1NAKAUSKA&)
Lithuanian Extraction and.* kiek
. • , kiaušinių
. • »• • pagaminti.
•
vis, gi blogas katalikas yra protu, kiek yra katalikų bažGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
pie 85 m. Per porų pastarųjų
.....
.. .
, ! particularly, among thoae who
blogas ir lietuvis.
nycių Amerikoj, kiek mokyk- j
metų mažai begalėjo pavaikš- 6900 South Halsted Street
2415 W. Marųuette Rd.
in Western Pennsylvania,
TELEFONAI:
lų
prie
tų
bažnyčių,
kiek
vie

Verbų
sekmadienio
vakare,
gį
o
tį
Palaidotas
Šv.
KazimieOfiso valandos:
KAULAS: Kodėl taip?
that our voices should be raisOfiso WENtwortb 1612
lygiai
8
valandų,
mūsų
svetairQ
kapin
ė
se
.
ptk.
nuolynų,
kolegijų
ir
seminari

10—12 vaL ryto
Res. — YARda 3955
ed in indignant protest aJONAS: Taip, Raulai, kad
2-4 ir 0—8 vaL vakaro
nėję
bus
atvaidinta
“
Piloto,
______________
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniam u Sekmadieniam
katalikai turi savas bažnyčias, jų. O kiek turi lietuviai tau gainst such ruthless coercion
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Duktė“, drama iš Kristaus'▼» 2$
•__Buaitanuo
tiečiai,
socialistai,
komunistai
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
of Our Motlierland by Nazi
kuriose 'kalba lietuviškai; tu
T.
or .. .
Is Sv. Kazimiero
gyvenimo. Įžanga 35c. Vakapagal sntartį.
ri savo draugijas, kurios pa bažnyčių, mokyklų, kolegijų Germany.
rų
rengia
choras,
kuriam
vaMokyklos
Pastoges
taiko lietuvybę, tautybę. Pa ir seminarijų?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Be it further resolved:
dovauja muzikas Kazys Ba- j Kovo 15 d. seniorės nuvyvyzdžiui, viena didžiausių ir
KAULAS: Jonai, aš žinau THAT we respectfully ap-l2?8- Visd tur6tli pamatyti tų ko i Petraičio Studio ir ten GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
tvirčiausių organizacijų yra keletu tautiškų bažnytužių,
4070 Archer Av»
peal to YOUR FXęFJ .1 .F,N., veikalų.
į nusifotografavo apsirėdžiusioe VIRginia 1110
ToL YARda 0294
Susivienijimas Lietuvių Rymo bet jos yra vadovaujamos le-CT> as wel,
kaipo graduantes
su “cap
,0 the
Rsa.
TsL PLAaa 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
Katalikų Amerikoj. Toji or
Kasdien
įčukyrue
Seredų
VALANDOS:
and gown“. Visų paveikslai
nki; kumguziij, rusknj pramo-. VEttNMENTS OF UREAT
Nuo 10-12 v. rytoj 24 ir 7-8 v.
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
ganizacija per daug metų rū
Kuriam
laikui
apsistojęs
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL
kusių lietuviškai, barzdasku-1BKITAIN AND 0F KftANCE,1 “bįn,rO” iošimafi vėl Drasįdės j, aba
. į• gražūs. Seniorės dabar
Sekmadienį susitariąs
pinas išeiviais lietuviais A- cių ir nedakepusm vargonint u
Dingo losimas vėl prasmes jabai uzin,tos. Šiuo' laiku rao
6
and trust_ that
•
• dramų,
,
.kuri vbus vaidi- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
merikoj; rūpinos kūno apsau kėlių. Bet kas14
... you
. will ūse , trečiadieni
irtciauienj no
po Velvku
veiyaų, balanoaian 1Einasi
link mokyklų,i,
ga, rūpinas ir sielų reikalais. vienuolynų, kolegijų ir semi every possible influence to džio 12 d., 9 valandų vakare.
TsL YARda 59U
Ofiso Tel. Can&l 6122
Rsa.: KBNvaod 2197
Res. 8342 So. Marahfield Avė.
Ji prižiūri, kad nariai atlik narijų, tai, dar, nei viena ne- help Lithuania protect her Atidarymo vakarų bus speciaAKIŲ GYDYTOJAS
Res. TeL Beveriy 1868.
integrity and InIn- įį
territorial inteirritv
dovana. Lošimai'
tų savo katalikiškas prieder išdygo visoj Amerikoj.
dependence at thįs critieaJ bus kas savaitę trečiadieniais
mes. Rūpinas ir tautos reika
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofise vsL nue 1—3; nue 6:90—8 JO
lais, nes viskas joj yra grynai JONAS: Raulai, tavo tei moment of her national exis- ir sekmadieniais 9 valandų
DANTISTAS
756 West 35th Street
vakare. Lošimams vadovauja
lietuviška. Todėl, Raulai, aiš singas atsakymas bus kiek tence.
2201 West Cermak Rd.
St. Casimįr’s Sočiai Bingo
ToL OANal 2969
ku, kad katalikai yra geri lie vienam žingeidūs faktai žino- Committe pro hac vice:
VALANDOS:
Club, kurte susideda išimtinai
9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
Rev. John Misius
ti.
tuviai.
J. V. S.
6 iki 8 vakare
iš jaunini^. Jaunimo pasidarPeter L. Pivaronas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
SPECIAJLISTAS
Rev. Magnus J.
buvimas daug gelbsti kaip pra
pagal sutartį.
PITTSBURGHO IR APYLINKES
OPTOME1K1CAI.LY AKIU
2155 West Cermak Road
džios, taip ir aukštesnės mo
LIETUVIS
Adoiph
Paleckis
Rea
6958
So.
Talman
Ava.
OFISO VALANDOS:
LIETUVIŲ MASINIO PROTESTO
kyklų užlaikymui ir kitiems
Suvlrš 20 metų praktikavimo
Res. TeL GROvehiU 0617
Rev. A. J. Jurgutis
1
—
4 ir 6 JO — 8 JO vakare
Mano Garantavimas
Office TeL HEMIock 4848
SUSIRINKIMAS
parapijos
reikalams.
Klubas
ir papd sutartį.
Paul Dargia
Palengvins aktų įtempimą, kas es
yra
pasiryžęs
vasarų
prie
mo

ti priežastimi
galvos
skaudėjimo,
Edward A. Schults
Kovo 26 d., Pittsburgho ir Rezoliucijos priimtos masinio
svaigimo, akių itemplmo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiso
kyklos
įtaisyti
vaikams
žaisGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1803 Law & Finance Bldg.
apylinkės lietuvių įvyko ma- susirinkimo.*
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
a va< nto iki I
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Pittsburgh, Pennsylvania
sinis protesto susirinkimas.
kimuose egzaminavimas daromas su
To the honorable Cordell
elektra, parodančia mažiausias klai
Matėsi, kad komisija iš kun.
1446 So. 49th CL
das. SpecialB atyda atkreipiama į
liuli, Secretary of State, De- Užuojautos žodis broliams ir
mokyklos valkus. Kreivos akys su
Subatomis
nuo 7—9 vakare
J. Misiaus ir M. Kazėno ir
taisomos
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
• x
tv
* t.
partment
of
State,
Washing- sesutėms Lietuvoje
DANTŲ GYDYTOJAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak.
svietiskių P. Pivarono, A. Pa0
Nedėlloj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso Phone YARda 4787.
leckio, P. Dargio ir adv. K to“’ V’?____
3259 S. Halsted Street
mos be akinių. Kainos pigios kaip
Didelį širdies skausmų per
To the honorable, the Am
CHICAGO, ILL
pirmiau.
Schultz, daug pasidarbavo.
gyvena
šiandienų
lietuvių
tau4712
SO.
ASHLAND
AVĖ.
bassador of Great Britain, to
Ofiso TeL VOctaia 0086
TeL YARda 1373.
Reaidendjea
N. SSVerlay 8SM
Protesto susirinkimų vedė the United States, Washing4645 So. Ashland Avenue
P. Pivaronas. Žmonių priėjo ton, D. C.;
Ofiso Valandos
Žiauriu būdu padaryta tėvų
TsL Fnlhaan 7236
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
pilna erdvi Piliečių svetainė. To the sonorable, the Am- žemės amputacija sukrėtė mus
GYDYTOJAS IR OHIBUROAS
Rsa. Pnllman 0263
Nedėliomis pagal sutartį.
Turiningai kalbėjo P. Dar- bassador of France, to the visus. Nuožmių momento reaNamų Telef. PROap«A 1930
4157 Archer Av«
gis, kun. J. Misius, kuris pa- United States, Washington, lybę giliai atjaučia kiekvieOfisą »Li 2-4 ir a-8 R
Tai OANal 6122.
reiškė, kad Klaipėda ir Vil D. C.
i nas Vytauto ainis
Ava.
DANTISTAS
nius, nors atplėšti nuo Lietu
Valandos: »-10 A. 1L
Liūdesio valandoje Pittsbu
Nedėliomis pagal ■utartį
vos kūno, bet buvo ir yra Lie Resolntion
10758 S. Michigan Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rgho
ir
apylinkės
lietuviai
Tai OANal 0267
tuvos. Adv. E. Schultz, nors W11EREAS, American - LiCliicago, Illinois
TaL FROapect
2201
W. Cermak Road
reiškia
savo
broliams
ir
se

gimęs ir augęs Amerikoje, bet thuanians, Citizens and ResiOFISO VALANDOS:
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. B.
karštas tėvynainis, angliškai dents of VVestern Pennsylva sutėms anapus vandenyno gi
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.
REZIDENCIJA
MACARONIGYDYTOJAS IR CHIRURGAI
kalbėdamas žavėjo čionai gi nia, have been poignantly lios užuojautos.
6631 S. Caltfornia Avė.
musius ir augusius, taipgi per grieved by the alleged agreeBūkite stiprūs dvasioje ir
1821 So. Halsted Street
AND-CHEESE
LIETUVIAI ADVOKATAI
Telefonas REPublie 7868
Reaideneija 6600 So. Arterian Ava.
skaitė rezoliucijas, kurias mi ment entered into between tho vieningi savo tarpe.
HIADY IN 9 MINUTES
Office Phone
Ree and Offiee VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
Talepbone YARda 1001
nia priėmė atsistojimu ir ran Governments of Lithuania and
PRO«pect 1028
2269 S. Loavitt 8L
*
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
kų plojimu.
Germany, to the effect that
Kun. A. Jnrgučio užuojau the District of Meniel (Klai
LIETUVIŲ KALBOS
LIETUVIS ADVOKATAS
tos žodis broliams ir sesutėms pėda) is to be, herehfter, a
GRAMATIKA
(K0WAR8KAS)
4631 So. Ashland Avenue
DANTISTAS
Lietuvoje taipgi atsistojimu ir part of the Third Keich, and
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
4645 So. Ashknd Avenue
rankų plojimu priimtas.
Res. 6515 S. Rockwell Street
no longer a part of Lithua
2403
W.
63nt
SL,
Chicago
arti 47tb Street
parašė
Talapkone REPublie 9722
Kapitono
Januškevičiaus nia; and
Vali nuo 9 ryta iki 8 vakaro
Sedulom ir Trečtiadlenlala
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijoa Prof.
Beredoj pagal eutartį
pasveikinimo kalba sukėlė au WHEREAS, In manifestaGramatika
gerai
sutaisyta
it
patartina
kiekvienam
drų ovacijų. Iššauktas paaiš tion of their deep sorrow and
TeL LATayetto 8016
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
LIETUVIAI ADVOKATAI
kino priežastį, dėl kurios jis resentment, they assembled at
kykloms.
civiliai, be uniformos dalyva the Lithuanian Citisens’ Hali,
6 122 So. Western Avenue
Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
4143 South Archer Avenue
DANTISTAS
vo šiame protesto susirinki Pittsburgh, Pennsylvania, to
Talafonaa LAFsvaUa MM
Kaina |1.00
VALANDOS:
Antradieniais, Ketvirtadieniais i(
Panedčlį, Utarainke ir Ketverge
M,
- j» make protestation against the
4300 So. Farfield Avenue
Užsakymus siųskite:
nuo 2 iki 9 vaL vakare.
Susirinkime dalyvavo įvai method used in forcing the
S«redaj ir Pčtnyčioj — 2 iki S e. v.
4631 South Ashland Ava.
\ Ofiso Valandos:
DRAUGAS PUBLISHING OO.
Sabaloj nuo 12 iki 6 v\
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro
TaL YARda 0994
rių pažiūrų žmonių ir visi bu- said alleged agreement; and
2334 South Oakley Arenue
Chicago, Ulinoia
riMa—t mi
Sekmadieniais ir ^ečiadicuaia
Ši
vo patenkinti.
Ten buvęs* WHEREAS, From the mate. AL
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PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS
Iš Sv. Kazimiero
Mokyklos Pastogės

✓

.North Side

pagerbtuvių vakarienę savo
klebonui Šv. Vincento Audi
torium, Espiene, kur klebo
nauja kun. J. Vaišnoras. Mat,
North Side neturime atsakan
čios svetainės. Tos vakarienėm
pelnai skiriamas naujų raka
ndų supirkimui klebonijoj. Žo
džiu, kur nepasisuksi, ten pamatysi moterų darbo vaisius.
Nėra nei kalbos, kad klebonas
yra labai dėkingas moceri.’v
už jų darbuotę parapijos nau
dai.

Lietuvos, kapitonas Antanas
Petruškevičius, Lietuvos ug
niagesių vyriausias vadas. Jw
studijuoja Amerikoje, kaip čia
ugniagesiai savo sunkias pa
reigas eina, kad kai ką Lietu
voj galėtų gyvenime pritaiky
ti. Praeitą sekmadienį pasakė
-gražią kalbą masiniame Pitts
burgho ir apylinkės lietuvių
susirinkime, kuriame pakeltas
balsas prieš Hitlerio atplėšimą nuo Lietuvos Klaipėdos
krašto.

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA

veik visą savaitę. Dabar, ačiū
Dievui, jau jaučiasi geriau.

S? Vaštakienė sugrįžo iš Loretto ligoninės.
Bus žymūs kalbėtojai iš sve
timtaučių tarpo.
Tas klausimas svarbus taip
pat mums, kaip ir svetimtau
čiams.
JIEVA VAZGIRDIENĖ
Lietuvių Biznierių ir Pro
(po tėvais LenkAU.skaltC)
fesionalų Sąryšis kviečia vi -|
MirS kovo 27 d., 1939 m.. 9:v. vak.., su la.uk us pusGs aini.
sus atsilankyti į tas svarbias j 25 Gimus
Lietuvoje, Telšių ap
Luokės par.. Vertelių km.
prakalbas. Klausimas įdomus, i skr.,
Amerikoj Išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
Petras Staniškis
gyvas.

Kovo 21 d. mirė Antanas
Prakalbos - Diskusijos
Stanevičia, 51 metų
amžiaus,
(Tęsinys ii 4 pusi.)
.
Lietuvių Biznierių ir Pro
j pavienis. Giminių neturėjo,
fesionalų Sąryšis, padedant
ii Tėvo Helfen parašytų dra- paiaįdotas kovo 23 d. Sv. Ka
Lietuvių Tautiškam Klūbui,
rnų. “Town Talkie” bus an-' imiero k*puoą*. A a. Anta.
rengia .prakalbas ir diskusijas
gliškai vaidinama. Vaiskelio-'
gyveno pas Darbutus, kuCity Charter klausimu, sek
nytS vaidins žymiausią rolę, rie ir pasirūpino jo palaidoji
B. Young ir Č. Petraitė taip
madienį, balandžio 2 d., 2:30
mu. Gyvi bodami turime pasi
popiet, Lietuvių Tautinėje su
pat įturi žymias roles. Veika rūpinti, kad po mirties nieks
lui reikia ir keturių bernai nevargtų dėl mūsų; turime aĮėję, 928 E. Maplewood Avė.
vyrų Stanislovų, du sūnus: Ačių. Jais bus E. Braaaoskas peidrausti geroje draugijoje,
domų Ir Adolfų, brolj Ir bro
lienę — Jonų ir Petronėlę Len
Girdėjau, kad vienas iš pa Ateinanti savaitė vadinasi
kauskus ir jų šeimynų, tris
ir A. Žąsinas, trečiamečiai, ir , susitaupyti, nors palaidojimu
pusbrolius — Konstantų, Ignacų
rapijos komiteto, Edvardas Didžioji Savaitė. Joje, ypač
Ir Antanų Pikelius, 4 pussese
S. Kimutis ir V. fittkas, pif-ĮLabai neišmintinga sakyti: —
res — Antaninų Bružienę, Ste
Gimbutas, išvažiuoja dirbti per paskutines tris dienas yfaniją Jagmlenę, Juzefų Laba
snamočiai.
(kas man galvoj, kur mane po
Chicagon. Tūla darbo įstaiga patingos pamaldos primins pa
nauskienę ir Emilijų Michelienę ir kitas gimines. Lietuvoje
Kad davus seniorčme laiko mirties dės. Taip kalbėti gali
jį ten siunčia. Visi northsai- šaulio atpirkimo paslaptis.
paliko brolj Konstantų ir ki
mokytis vaidinti, šio mėnesio tik labai žemai nusmukęs žino
tas gimines.
būsią dovanos ir namo pagra
diečiai apgailestauja, kad ne- Nors per visą gavėnią daly Kę Veiksi Verbų
Kūnas pašarvotas S. M. Skumetraščio “Magnus” išleidi- gus: prasigėręs, prasilaidokakoplyčioje. 718 W. 18th St.
žinimui — rakandų. Progra doLaidotuvės
tenka veiklaus šaunaus jau- vavome įvairiose pamaldose, Sekmadieni?
Jvyks šeštad., Ba
mą paėmė trečiametės: reda- Vęs. Manding, North Side tolandžio 1 d. Iš koplyčios 8:30
ma prasidės 7 vai. vakare.
nuolio. Chicagos merginos tu- bet Didžios Savaitės pamaldovai. ryto bus atlydėta i Dievo .
ktore Joanna Baziūtė, redak- kių mažai tesiranda. Kas gar- retų “
Apveizdos par. bažnyčių, kurioj
look him up” ir neleis-'Se, kaip rytais, taip ir vaka Verbų sekmadienį patarti
(vyks gedulingos pamaldos ui
torės pagelbininkė G. Baltre- bingai, dorai gyvena, tą ir po
na visiems ateiti į “bunco” ir
Adv. L. Kizas išsirgo be-. velionės sielų. Po pamaldų bus
ti jo vieno grįžti Pittsburghan. rais, visi turėtų dalyvauti.
nulydėta į Sv. Kazimiero kap.
naitė; piešimo redaktorius A. mirties gerbiama
Linkime Edvardui kuo ge
Dėdė “card party”, kurią rengia
Nuoširdžiai kviečiame visu.
Žąsinas ir spaustuvininkai E.
IRBA PLOWER 9HOPPBI
gimines, draugus-ges Ir pažjsLietuvių
Respublikonų
klubas,
riausios kloties ir nepamiršti
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Braaauskas ir V. Moceika. Pi
4180 Archer Avb.
Northsaidiečiai laukia šv. mūs northsaidiečių.
Nuliūdę: Sūnai, Brolis, Bro
parapijos
naudai.
Bridgeville
Phone LAF&VETTK M4M>
liene, Pusbroliai, l-ussescrės Ir
rmas leidinys naujos redakci Velykų ir ruošiasi prie jų. Jie
Giminės.
Sakoma, būsią daug dova ■GMUea Mylintiems — Vestuvėms —
Šiomis dienomis sumokėjo į
jos daro gerą įspūdį.
laukia ir šv. Misijų, kurios
Laidotuvių direktorius S. M.
Bnnblrfmo —- Laidotuviens — |
Skudas, tel. MONroe 3377.
Kovo 24 d. mūs kleboną at Federaciją savo metinę duok nų, ir dar nemaži daikteliai;
HapuoAlinauia
prasidės pirmadienį po Vely
Baigus hasketbolo sezoną, kų ir baigsis su 40 valandų lankė kapitonas Antanas Pet lę šios mūsų organizacijos: L.
bernaičiai imasi “mushball” atlaidais baland. 16 d. Ypač ruškevičius lydimas p. Pike R.K. Susivienymo 112 kuopa
praktikos. Jie žada įsiraŠyt į daug veiklumo, kaip papras lio. Vaizbos Butas svečio pa ir Šv. Antano ir Moterų Al
PAD&K0NĖ
toriaus
draugijos.
gerbimui
rengia
bankietą
ko

Catholic Mushball League.
tai, rodo mūsų moterys. Kelios
moterų poros renka aukas Ve vo 28 d. William Penn vieš- f
Praeitą savaitę, lydimas
lykų gėlėms, kad gražiai pa- buty. Klaipėdos reikalu įvyko
West End
kun. Misiaus ir Pikelio, mūsų
puošu® V. J. karstą. Šios mo massmitingas kovo 26 d. PiPETRAS RAŠINSKAS
Praeitą sekmadienį vestenkleboną atlankė kapitonas AIš angliško vertė
terys renka altorių papuoši lieuių svetainėj, S. S. Daly
Kuris mir6 Kovo 20 d., 1939 m., ir tapo palaidotas Kovo
diečiai skaitlingai dalyvavo
Kun. Amt. M. Karužiškis
23 d„ o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs
mui: Masadulskienė, Venckie vavo ir gražiai kalbėjo sve ntanas Petruškevičius ir kun.
masiniame protesto susirinki
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį
nė, Bomblauskienė, Shulek, čias iš Lietuvos kapitonas A. A. Karužiškis iš Clevelando.
patariuivimą ir pulydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.
me. Grobuonis atplėšdamas
Kovo
30
Diena
Rudžionienė ir Amelija Senu- Petruškevičius.
Mes, atmindami ir apgailėdami tą jo prasišalinimą iš mūsų
Klaipėdą, neapsakomą smūgį
“Sakyk, o Numylėtini!” už
Kovo 26 d. Bridgevillės lie
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui klcb. kun. J. H. Vai
liūtė. Net gavėnios metu mo
čiūnui, kun. J. Kloriui, kun. St. Valuckui, kurie atlaikė įspfi-į
uždavė Lietuvai, kurį atjaučia
tuviai dalyvavo protesto mi- klausė Mylimasis, “Jei aš -pa
terys nesusilaikė nuo darbuo
dingas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame gerb. kleb. kun. į
Homestead
linge Piliečių klubo salėje, dvigubinsiu tavo ištyrimus, ar
ir Amerikos lietuviai. Kalbė
Vaičiūnui už paėmimą iš koplyčios, už pasakymą pritaikinto]
tės bažnyčios naudai. Jos rink
pamokslo bažnyčioje ir kapinėse. Taipgi dėkojame kun. P.*
Po
Federacijos
Pittsburgho
^,
“r, buv0 «riežtai Pa8merkt“ tu būsi kantrus!” “Taip”,
tojų karštos kalbos dalyvius
davos pas viena kitą pasišne
Juškevičiui ir kun. Katauskui už aplankymą pašarvoto ve
labai patenkino. Kapitono Ja
lionio ir už šv. Mišių auką.
kučiuoti, užkandžiauti kartu apskr. metinio susivažiavimo Hitlerio prievartos aktas, nu atsakė Numylėtinis, “kad Tu
nuškevičiaus pasveikinimo ka
Dėkojame visiems šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame
savinant
Klaipėdos
kraštą.
V.
padvigubintai
ir
mano
meile
”
.
ir tokiu būdo sukėlė $40.00. Iš visi svarsto, ką ir kaip pravarg. Ad. Mondeikai ir solistei Margaret Renling už giedo
lba sukėlė .begalines ovacijas. tų pinigų paauksuota komu- dėti veikt*-. Dabar, gavėnios
jimą laike pamaldų.
Dėkojame giminėms ir visiems draugams ir draugėms už
nijos patena ir didteis Velykų laiku, kaip tik ir patogiausia
lankymą
koplyčioj pašarvoto velionio. Dėkojame grabnešiams
Vietiniai
nekantraudami
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
liktorius. Moterų darbuotė su tai galvoti, o po Velykų tuo
ir visiems Švento Antano draugijos nariams, kurie užjautė
laukia misijų, kurio® prasidės
mus mūsų liūdesio valandoje.
kelia gerą ūpą visiems.
jau gyveniman vykdinti.
Dėkojame laidoauvių direktoriui Antanui Petkui, kuris savo
balandžio 3 d., ir baigsis 40
Po Velykų, bal. 23 d., mo
geru ir mandagiu patarnavimu gorbingai nulydėjo jį į amživai. atlaidais balandžio 11 d. terų klubas sumanė surengti
nastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, ir
Pas mus vieši svečias iš
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
Misijų pamokslus sakys tėvai
nėms; o tu, mūsų mylimas vyre ir tėve, ilsėkis šaltoj žemelėj.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Marijonai kun. V. Andriuška
Nuliūdę:
6'mmus, Dukterys ir Giminės.
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ir kun. J. Mačiulionis. Pagei
AMBULANCE
K E LNER —PRUZ I N
daujamos misijos, nes kiek
Ofiriansias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
vienas turės geros progos pa
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
žvelgti į 6avo gyvenimą ir
4605-07 So. Hermltage Avė.
trūkumus prašalinti. Gavėnios
4447 South Salrfleld Avenue
paskutinės dienos kaip tik
LEONARDAS EŽERSKIS
__________ Tel. LAFAYETTE 0727_________
tinkamos, atgailai, taip pat
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
susitvarkyti ir gyventi taip,
TA V 1Z A T koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
kaip tinka geram ir ištikimam
* Chicagos dalyse ,
katalikui.
KOPLYČIA DYKAI

į CICEROS UETUVIŲ NAUJIENOS

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS

John F. Eudeikis

LAIIOTUViy

2025 W. 51st St.
Klebonijos. remontas jau
baigėsi. Jonas žvirblis paro
dė savo dailydės gabumu® ir
gerai atliko remonto darbą.

Tel. YARDS 1278

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ

Klausykite mturų Lietuvių radio programų fteitedienio vakarais,
7:00 vai. vakaro iš WHFC stoties (1420 K.) — PraneMjas
P. ftALTDGBBJLS

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
r\ V V A T

U I AnI

DON’T BE GREY
Dotri tolmte grey hair. Grey hak
amkea yoe leok old and feel ote
Try tfas Modent* Metbotf for CoU
ertag Mtk ... CLAIROL. Yotl
appraelata tha ųuick, pleaaant tretttatnt. Ne kleachlag retuired te
••ften the hair wha«v yon dat
CLAIROL. Y«I*R Ieva tfce rttdtt
en yonr kak —beemtfal, natūrai*

8m

yotmtlf M Jro* we«H Uka M
fcn Bm yoor hairdmig teday «
•end tfcU coupon N0W.

•* imi

r M narte/

v GfNINNf CJaMaa I
•va. pate, tenUMtlea W Hd» ott. fln
ano M* tebūta toMr tha« eta'! ha
dairai
a Uaet that
X>AM CtAlb. CLANtOU Im.

tu Waw «• te. H«W V«h M. V.
iraas

PIRKITE

PAMINKLUS

Wr

DABAR

Altanas M. Pbillips

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIF1CATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North We»tern Avė.

-

Chloago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Kapinių, B800 Wtrt llltk Startai

KOPLYČIOS
VISOSE
koplyčios visc
MIESTO DALYSE
3307 Ižtn&nica Avė.
Phone YARds 4908

4704 S. Western Avenne
Tel. LAFayette 8024

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTfiS - GERIAUSIA
MEDŽIAGA

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ
PARODYMĄ

Skyrius randasi skersai nuo Soly Sepulduv

DIKEKTORIAI

P. J. Rite

AntlHmy B. Petkus

Ladiawicz ir Sanai
1. liulevicius
$. P. Mažeika

3354 So. Halsted St
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė,
GROvehill 0142
1410 S. 49th Conrt
CICero 2109
2314 Weat 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St

Phone POLknaa 1270
4348 So. California Avė,
Phone LAFayette 3572

3319 Litu&nica Avenue
Phone YARds 1138-1189

- ■Il, 1

—

\

\
n

rZ

Ketvirtadienis. boro 30

1939

-r

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Pranešimai

me, organizuokimės, nepasi
duokime politikieriams. Pavie
niai nieko nenuveiksim, o su
siorganizavę viskų atsieksim.
Atsiveskime nors po porų
kaimynų į šį susirinkimų. Mū
sų organizacija auga. Su jūsų
pagalba galime pasiekti 2000
narių.

kimas įvyks penktadienį, ko-praloto J. Maciejausko
CLASSIFIED
vo 31 d., 9 vai. vakare, dak- Nlnniac
PARDAVIMUI LOTAI
tari} Strikol - Vežei ofise, 4645 •
Parsiduoda 3 lotai; nnt Franclsco
So. Ashland avė.
•
Norint susisiekti su pralotu gatvės, arti 98tb 81.; 10 mlnutų Iki
*1600.00; atlWcRtcm
Verti
—
.Mr
• •
i
• i • *
TVPRTPrn A ve.,
veni
J. JMaciejausku, kreipkitės duodu ux *son.nn: v»rta
Po susirinkimo bus svarbi
vieta. Cla statyba smnrklal nl»šiuo adresu: 6721 So. Maple- Šia
tojnnl. Atsišaukite: 1741 West C«Iprelekcija temoje: “Defence
wood Avė., Chicago, Illinois. larton St.
of Body Mechanism”.
PARDAVIMUI
S-kambarltj mūrinis cottagp. Dideli
Tad visi būkite laiku.
kambariai; fnrnaeu anS'ldoml: nr»|

Brighton Park Landlords
Bureau Association, headąuarters, 2608 West 47th St., su
[L. Vyčių Chic. Apskr. sirinkimas įvyks kovo 31 d.,
Nuo Žodžių - «
7:30 vai. vakare, parapijos sa
Zhoro Repeticija
Prie Darbų
lėj, 4400 S. California Avė.
Lietuvos
Vyčių
Cliicagos
a-j
Gana tuščių žodžių apie mū
Visi narni} savininkai būti
mokyklų. pnrkv. kmutindu.
5701
South Artc«len ArPtiiir Chleos^., III.
sų jaunimo organizavimų ir pskrities choro repeticija į- nai turi būti šiam susirinkime.
Dr. A. J. Gussen, sekr.
B. R. Pietkiewicz, president
PARDAVIMUI TAVERNAS
jo tinkamų auklėjimų! Jau lai vyks šį vakarų, kovo 29 d., Girdėsite faktus apie 1938 ine
Taverna* turi būti greitai parduos
/ZlRIlIlVl
ITCHIK6
SKINOtf/rAZy
kas pradėti realiai rūpintis Aušros Vartų parapijos salėj. ti} taksus ir kitais svarbiais
tas. Didelė aalė au
asla tavame.
Even the moit stubbom ltchlng of eczeroa.
Randa 616.00. Priežastis pardavimo
Ši repeticija bus paskutinė iki reikalais.
blotches, plroples, athlete'i fopt. rasboa and
tais reikalais.
Amerikos Lietuvių Daktarų
— nesitikimas tam vvro
l.r žmo
otber estemaUy caused «Ulrt eruptlona,
nos. 4501 R. Rarmitage Ava.. Chlpo Velykų. Visi nariai prašo Namų savininkai, atsibuski Draugijos mėnesinis susirin(ulckly ylrldt to pure, coollng, tntlseptlc,
IPFICIKMT
r.m Ultnol«.
hąuld D.O.D. Puste atrriON. CleaT. greasoCliicagoje prasidėjo gražus
mi atsilankyti ir atsivesti nau
ien and italnlens—drlea fturt. lu gentie
Ute only ons level tssPARDAVIMUI
oUi soothe the Irritation. Slope the ipoet
lietuvių skautų sųjudis, kuris,
tpoonfal to • «up of tifted
inteu.su ltchlng ln a hurry. A 38c trtal botjų narių.
Bėra
S-flkbj namas nąrstduoda pietai.
flour for moti radpat.
tle. at all drug Stores, provee it—or your
ĮSIldomhlj, pft f I
tikimės, išsiplės po visas Amooey back. Aalt for D.D.O. PuncRimoN.
5 k<wn‘
1 atailahirtlbs1p6
mrfAo*
merikos lietuvių kolonijas.
Cnini.
Clppm
PlItnK
BAKING
Bet taip įvyks tik tuomet, jei Remejų Bunco Party
PARDAvnnrr
POWDERj
<4 au blsnlii. nl
tų sųjudj paremsime.
BRIDGEPORT. — Visiems
Samepricetoday
ploni loja. Cicero
Štai, jau kelintu kartu šia pranešame, kad ketvirtadienį,
bnJlpvMpa.
NnmtŲi turias 48years ago
Iii,a kambarį’,v. firoect-nCte
me dienraštyje yra rašoma a- kovo 30 d. Šv. Jurgio parap.
rengt,I Ylai f'ksAerlal. vra Ir .naiftae';
elektrinis Saldvtuv&a ’r pilnas pl-t^
pie “kauliukų mėtymo” (bu- salėj įvyks Bunco Party, ku- i
25 ounces '-254
Feel full of pep and possesa the mo« yusira ataka a.
Gera prla*apla
Manufacturad by bakinf powJor
alender
form
you
crave
—
you
can't
nco) parengimų, kuris bus se rių rengia Šv. Kazimiero A-1
narda’-'mii’. A,al4aukl»o poa'aavlnln-t
specialisto wk« malta naikint būt
lf you llsten to gossipers.
Var. W. S'ankna. 1325 SouUi 5«th >
kaltint pawJ«r — undar t u pervis ten J
To take off excesa fat go Ilgbt on Pct-rt
Pllnnlą
kmadienį, balandžio 2 d., 3 kademijos Rėmėjų 2 skyrius.
į •< eipart ckamists •( nalienalj
fatty
meata,
butter,
cream
and
sugrapulalian.
ary sweets— eat more fruit and
vai. po pietų, Dievo Apvaiz Dovanų surinkta daug ir ge
PARDAVIMTI NAMAS
MILLIONS OF POUNDS HAVEBEEN
Vegetables and take a half teaapoonAnartment
bniMlne:
4 fi-kaTchnctit
ful
of
Kruschen
Salta
in
a
glasa
of
USED BY OUR GOVERNMENT
dos parap. salėj. Rengia LRK rų. Viskas pramogai prireng
hot water every mornlng to ellmi- tlctal; pv-o Šiluma- Ictaa fl<br|?R;
latcna tisą nn , m«nc«<. Mamuatte
nate excess waste.
SA apskritys. Visų pelnų kaip ta kuo geriausia. Visi kvie
Pa-Va. PaMunaln už vM”t1niSkp naMrs. Elma VerlUe of Havre de
Kame nėra sutikimo, nėra Grace, Md., vvrites: "I took off 20 .•nUtlma. Atsmaukite; flft?*’ So. Falrtik ir skiria tam, kad medžia čiami ateiti, turėti “good tifldu Av«*. tel. Prosncct 4201.
lbs.—my clothes flt me fine nota."
nė vienybės.
' No drastic cathartica—no constlgiškai paremti prasidėjusį me” ir gerų darbų paremti.
RENDON FTFTAS
—būt bllssful dally bowel acRimtu pritarimu ir ištver iation
lon when you take your little daily
Keturi dideliai. Šviesūs kambariai;'
skautų judėjimų. Ir, žinoma,
doae of Kruschen.
naujai IStalsvtl. AtsISauklte; 5703 S.
Rengėjos
mingumu daugiau atsieksi, ne
Mason A vemia.
kuo daugiau atsilankys į šį
PARDAVTMTTT BUNGAT,OW
Chanute, Kas., miestelio bankas, kurį grųsinimais apiplėšė gu iš vietos į vietų besiblašky
parengimų, tuo daugiau bus
ĮSIGYKITE
«-kambftrlų
bumralo-w.
Priežastis
dama.
to miestelio advokatai Buvo pagrobęs $4,000. (Acme teleph.)
padaryta naudos. Dėl to nesi Kristaus Kančios
pardavimo — 1l»ra. Neatmesime nroGavėniai Reikalingą tlnrn paslulljlmo. AtsISauklte: A537
gailėkime poros valandų laiko Drama
South Arteslan Avenne.
— Verbų sekmadienio popietį
Knygelę
BRIGHTON PARK. — Ve
PARDAVTMVT NAMAS
pašvęskime lietuvių jaunimo
t-ankStu medinis namas. 4 — 4-knmja 1 rbų sekmadienį, bal. 2 d., pa
hariti fletal. Skliautuotos tarpdury*.
reikalams.
Ttalavtos vantos. Teleos per metus —
rapijos salėj bus vaidinama
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU
11.104.00.
AtsISauklte- 1433 Wolfram Street. Fhleneo. ūllnnla.
Kristaus Kančios drama “Pi
GRAUDŪS
PARDAVTMTTI
“GRIPSHOLM”
loto
Duktė
”
.
Veikalas
nepa

North Side Žinutes
Parai dunda rrosemA Ir nlenluA. Vieta
VERKSMAI
irera. Visi įrengimai nauII. Parduosiu
prastai gražus. Vaidinime da
Geg.-May
31
d.,
1939
nehranrlai. SI mėnesi turiu parduoti.
Balandžio 16 d. įvyks, kaip lyvauja virš 25 mergaitės. Vai
.Telru kas norite narna mainyti ant
ir
blanlo. taln pat priimsiu. Namas tu
ir kasmet, margučių vakaras dinimas bus du sykius: 2 vai.
ri būti Cicero. Park Holme arba
Gavėnios Giesmės
Marnuette Park. Atsmaukite; 1533
m šokiais, parapijos svetai- popiet ir 7:30 vakare. Visi
Nežiūrint kada jūs ma
Atspausdinta iš maldakny South 5Otb Aventie. Cicero. Rllnnls.
lėje. Visas pelnas skiriamas kviečiami nepraleisti progos,
KAM RETKAIjTNGT vėliausios lfidlrnote važiuoti į Lietuvą,
gės “Ramybė Jums”
byatėa, pilno įrengimo buėernės flkirapijos reikalams.
nes ne dažnai galima pama
čerial, lnlmant reglster), svarstykles
pradėkite ruoštis iš anks
Ir skaičiavimo
(adding)
mažiną.
tyti
tokį
vaidinimų.
Bem
10c
Viskas gryno ąžuolo ir kuogerlauslam
Marginkite margučius ir ri
to. “Draugo” laivakorčių
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis
adresu: 2900 So. Emerald Avė,
nkite tvirčiausius, nes už tai
DRAUGAS
PUB.
CO,
agentūra išrūpins jums vi
PARDAVTMTTT
laukia labai puikios dovanos, i Energingas Menininkas
2334 S. Oakley Avė.,
sus kelionei reikalingus do
Nuosavybė — Roomlng House, 14
kajnbarlų. KarSt u vandeniu apšildo
Chicago, Illinois
i Chicagiečiams žinomas jauma. trys vantos; 2-karų garadžlus;
kumentus. Darykite rezer
lotus 36x190; {eigos $200.00 { mė
Šv. Juozapo draugijon jau nftg dainininkas A. Giedraitis
nesi. Parsiduoda pigiai. Savininkas:
vacijas
kuogreičiausia.
4E 17ui Ui Lotus Avenue. Tel. Coįsirašė keli nauji, jauni na .jau eina vargonininko parei
umbtia 4951
Tarta* viri
riai. Išrinktoji vajaus komi gas lietuvių parapijoj, New- John Thornburg, 26 m. am
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
žiaus, kuris grąsinimais pri
sija su draugijos valdyba sma ark, N. J.
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
ARE YOU SUFFERING FRO|M
vertė Chanute, Kas., mieste
rkiai darbuojasi, kad šių vyvais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
A. Giedraitis per keletą me lio advokatų, Joe Balch, api
rSL' -draugij$ išauginti viena
tų buvo vargonininku lietuvių plėšti to miestelio bankų. Grųdidtiansių. Gražiai čia gyvuo
c/ue to dust, sun, light-glare,
parapijoj Providence, R. T. A- sinimai buvo tikrai nepapras
driving,
movies, reading, ete ?
ja ir kitos draugijos, bet Šv.
pleidęs tų parapijų trumpai ti: jis, grųsintojas, prie savo
Do vour eye» būm—Ved
Juozapo nori sutraukti visus
tired. uncomfortable? Try
viešėjo pas tėvus, kurie laiko kūno turėjo prisilipdęs dina
Murinę. It containa 7 hdp“
DRAUGO
”
LAIVAKORČIŲ
kolonijos vyrus. Taip ir rei
ful ingredients trhich
buČernės biznį Cbicagoj .(Bri mito bombų ir dėl to vadinosi
deanae and ele«r eyea redkia. Vyrai pirmyn, ir laimė
AGENTŪRA
dtned Erom (atigue—make
4192 S. ARCHER AVENUE
ghton Park).
your eyea feel clean, freah,
“vaikščiojanti bomba”. Nepa
site!
(North East Corner Archer and
2334 So. Oakley Avė.
Tel. Canal 7790
alivel Much more effective th»n borie acid.
Nedaug, palyginamai, laiko klausius įsakymo, jis sakė ekSacramento Avė.)
Send for trial bottU. Mail 10c (įtampa
tedirbęs naujoj vietoj, A. Gie- splioduosiųs, sykiu žūsiųs ir
or
coin) with your namą and addreaa to The
Phone LAFAYETTE 0461
Murinę Co., Dept. MF , Chicago. I1L
Vietinis politikos klubas, a- draitis
sPėj° surengti ‘Mi- advokatas. Vėliau policijos su
United States Government
įR/ZVt (
7/K
priežiūroje ir kiekvienai ypartinantis majoro rinkimams, nstrel sbow , kuri publikai imtas. (Acme telepboto)
tai pinigai apdrausti iki
KLAUSYKITE
vėl pradeda veikti. Į ateinan?° Ve'yk’
$6,000.00
eVes C'ft an
5 »» O f Ą F 4 '
tį klubo susirinkimą kviečiaatkar'°“S6kma’
ISmokėjom
AT ALL DRUG STORES
. v. .
,
dienini ruošia baiznytim konUž padėtos
mi ir ne klubiečiai, nes 'bus
,
,
pinigus
„•y,.___
• ,. i
. certą — “Septyni Kristaus Zo
RADIO PROGRAMO
aiškinama apie tinkamus muT
į.
Duodam Paskolas ant 1-mų
• . .
,j a- ,
j,
ėdžiai
nuo
Kryžiaus
”
,
ANTRADIENIO
VAKARE,
8:00
VAL.
iš
stoties
WSBC
Morgirii)
sų miestui valdyti kandida.
— 1210 kilocycles.
A. Giedraitis yra parašęs
Safety Deposit Dežutea Galima
Kam Kankintis?
tus. Susirinkimas įvyks rinki
Paslrendūoti
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
mišias Šv. Antano garbei, da
mų išvakarėse, baland. 3 d.,
ftakar Makar Moterų Choras ir didelė eilė kitų radio
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
bar rfišo mišias šv. Cecilijos
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die
žvaigždžių.
GAUKITE
parap. svetainėje, 8 vai. vak.
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
garbei. Taip pat yra parašęs
M08Ų
Visi, kurie interesuojatės po
8 vaL vakaro
keletu dainų ir trijų veiksmų
THERMTC
litika, atsilankykite.
komedijų.
PERMANENT
Kviečia visas kaimynas, drangas ir pažystamas
Pasisekimo A. Giedraičiui
WAVE
Draugija Šv. Cecilijos, užė naujoj vietoj.
naudotis mano patarnavimo.
Jaunuolė
of CHICAGO
mus pirm. vietų energingam
Mes nevartojara nei maMnos.
nei elektrikoe. Garantuojame suJUSTIN
MACKTEWICH
J. Ramoškai, paaugo net ke
garblniuotl blle
kokios rūfilea
Joe Balcb, Chanute, Kas.,
President
Šalrimiero “Swing vsu
plaukus. 16.60 vertyb* — Ala saliais jaunais nariais. Draugi
HELEN KUCHINSKA8, See.
valtg tiktai >4.60.
miestelio advokatas, kuris grų
Polka
”
Vakaras
joms kaip tik ir reikia tokių
BERNIUK’S BEAUTY
ginimais buvo priverstas api
pirm., kurie ne tik gyvai ve Kur matysite, kur ne, bet plėšti bankų, rodo viršūnę
Patarnanja Lietuviai
8 H O P
1726
WEST
47TH STREET
da draugijos susirinkimus, bet Šaltimiero antram šurum-bu- (cap) dinamito bombos, kurių
Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir
Kamp. Hormitago. Tol. Tardo 2771
angina narių skaičium. Anks rum vakare matysite tūkstan prie savo kūno laikė prisilip
10 metų patyrimo.
Masini; Plovimas
čiau negalima buvo to piiste- čius lietuvių jaunimo dėl to, dęs John Thornburg. (Aome
Taipgi parduodam Pečiams
bftti.
kad po programos bus šokiai, telepboto)
Inoorporatod
UNIVERSAL
kuriems grieš dvi orkestras:
Range Aliejų
Tel. Prospect 0745-0746
Parapijos choras rengiasi “Swing” grieš Paul Wbite- — Šiemet “Pienocentras”
RESTAURANT
Tire ir Battery Service
Wholeul« Only
prio metinio koncerto ir šo man kontesto laimėtojai — vėl daugiau eksportuoja svie
Moderniiklaaaiii ir Pafco24 Valandų Patarnavimas
5931-33 So. Ashland Ai
kių, kurie įvyksta po Vely Lew Diamond’s orkestrą; o sto ir kiaušinių. Pernai sau
gUada Valgykla
kų. Tai, tur būt, bus paskuti lietuviškus šokius grieš My sio - vasario mėnesiais eks
BridgaparU
Pas mus galima gauti tikrai Uto-I
nis parengimas svetainėje. Pa kolo Polkos artistai.
portavo 1,236,250 kg. sviesto
750 W. 31st Street
tuvlžką Importą Valstybiną Degr-I
2335 South Western Avenue
nną.
vasariui išaušus, pradėsime
Nuo 9 valandos iki vėlumos ir 3,805,920 kiaušinių, o Šie
A. A. NORKUS, savininko
Mes Ir Visi Mftsų Darbininkai I
TCLEPONAS OAKAL 8764
važiuoti į žaliuojančius miš grieš muzika be pertraukos. met 1,327,429 kg. sviesto ir
Lietuviai, pp. P. Ir
Dalmldas|
Tel. Victory 9670
■aviniokai
kus, piknikus.
Lietuvytis
Mik 6,233,400 kiaušinių.
a

avp

»&Scratcliing

The lošt 20

POUNDS OF FAT

f

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

STACIJOS

EYE STRAIN

New City Fnrniture Mart

4%

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

Midwest Service Statioii

UTILITY LIQUOR|
DISTRIBUTORS

V.

k

