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Anglija nusprendė Italijai “duoti progos'
Sako, “palauks ir matys’’, ar Mussolini
tikrai pildys savo pasižadėjimus
Dėl Italijos veiklos kilęs
įtempimas atslūgsta

Apartamentlili namo gaisre sesi
asmenys žnvo ir mnolika sužeista

KATALIKIŠKOJI
DVASIA VIENIJA
VIS| ISPANIJĄ

Suimtas buvęs džianitorius
LA CORUNA, Ispanija. —
Kai kuriose šalyse paskleista
išpažino padegęs namus
žinių,
pareiškė
frankistų
vi

LONDONAS, hal. 11. — Iš mų parade. Sis paradas, sako
Didelis gaisras ištiko trijų .Visi žuvusieji negavo progos
tikrų šaltinių patirta, kati An ma įvyksiąs gegužės pradžių, daus reikalų ministras Raaukštų apartarnentinius na nė lovų apleisti.
& «
mon Suner, kad būk falangisglijos ministrų kabinetas nūs gal 2 dienų.
Sužeistieji gi daugiausia
mus, 2953 S. Michigan avė.
Atsižvelgus to Mussolinio tų organizacija esanti nedrau
prendė Mussolini ui “duoti
tie, kurie, negalėdami iš gais
6 asmenys (negrai) žuvo ir
dar vienų progų’’ nedrumsti užtikrinimo, ministrų kabine ginga ir nepalanki Bažnyčiai.
ro pasprukti, stačiai šoko lau
Tas netiesa, sakė ministras.
11 sužeista, iš kurių 2 vargiai
taikos Europoje, gavus iš Ro tas nusprendė šį kartų nieko
kan pro langus.
išliksiu gyvi. Tarp sužeistųjų
mos užtikrinimo, kad po Alba neveikti prieš Italiją ir “pa T/abai apgailėtina, kad tos rū
Suimtas įtariamas buvęs šių
yra du ugniagesiai.
nijos užgrobimo diktatorius laukti ir matyti’’, kaip paža šies žinios skleidžiamos. Tai
namų džianitorius AVilliam
katalikų priešų žygiai. Falannieko priešinga neveiksiųs nei dai bus pildomi.
Žuvo vienas vyras, viena Warren, 21 m. aniž., kurs ne
1
Viduržemio jūros pakrantė Ministras pirmininkas Chain gistų organizacija yra katali
moteris ir keturi vaikai. Jie seniai buvo atleistas iš džiakiška.
Ji
sudaryta
katalikiškų
bėriainas apie tai pranešė ka
mis, nei Balkanuose.
susvilo1 savo lovose ir jų as nitoriaus vietos. Paskiau jis
dvasių
palaikyti
ir
su
šia
dva
raliui.
menybės nustatymas kol kas išpažino policijai, kad jis ker
Be kitko Mussolini pasižaSvarbu pažymėti, kad Cham- šia visų Ispaniją suvienyti ir
neįmanomas.
što sumetimu padegęs namus.
dųs iš Ispanijos ištraukti ita berlainas pirmasis kreipės pas sucementuoti. Vieningumo ti
<
lų kariuomenę, kuri šiandien, Mussolinj klausdamas jo, kų kslas atsiektas nugalėjus rau
IŠ MOKYTOJŲ SEMINA
esu, reikalinga dalyvauti frau jis manus toliau daryti po Al- donuosius žudikus ir jų sėb
Šventasis Tėvas Pijus XII Prisikėlimo dienų per iškil
RIJOS GYVENIMO
rus įvairių rūšių kriminalis mingas Mišias Šv. Petro bazilikoje Vatikane ragina visas pa
kištų rengiamajame laimėji- banijos užgrobimo.
tus. Tai daugiausia falangis- saulio tautas ir valstybes išlaikyti taikų ir ramybę ir vykdyti
UKMERGĖ. — Dabar val
(Acme radiophoto). stybinėje mokytojų seminari
tų nuopelnas. Jie prisijungė teisingumų irį gailestingumo darbus.
■■
——
—
prie gen. Franco ir jam padė
joje veikia 3 lygiagrečiai tre
jo vaduoji Ispaniją.
tieji kursai. — vienas berniu LONDONAS, bal. 11. — Au
kų (30 kur..) ir du mergaičių glija su Pranrūzija pasisiūlė
Vidaus reikalų ministras ap
(62 kurs.) Ateinančiais moks Graikijai apsaugoti pastaro
gaili kai kurių demokratinių
lo metais švietimo ministerija sios nepriklausomybę nuo Itat
šalių spaudų, kuri visu karo
Italų kariuomenės vadas
mano seminarijų išplėsti, — lijos kęsinimosi ir nusprendė
laiku ir dar šiandien vengia
BERLYNAS, bal. 11. —, Der Angriff pareiškia, kad numatoma, kad bus 2 pirmie siųsti karo laivus į Graikijos
grasina karo stoviu
paduoti tikrų žinių apie Ispa
TIRANA, Albanija, lial. 11.
Kol kas nėra žinoma, kokia niją, bet mielai skleidžia rau Nacių propagandos ministro britai be reikalo didžiuojasi ji, 3 tretieji ir 3 ketvirtieji pakraščius.
Kalbama, kad keletas britą
nes Viduržemio kursai.
— Italija siunčia daugiau ka bus pastovi. Albanijos valdžia. donųjų propagandą. Ši spau Goeibbelso organas Der An-'savo
’
p
uiti
Anglija,
Jau dabar daug kandidatų laivų jau pasiųsta į Korfu sa
riuontenės Albanijon ir smar Kraštui tvarkyti paskirta al da nutyli apie raudonųjų pik griff suasHnetfc'TpuI
, . ,
.
,
„ yra niekas daugiatųkaip tik teiraujausi apie įstojimo sųly los apylinkea. -ftioj saloj yra
kiau sužnybia šį užgrobtų k ra banų laikina taryba, kurių tus darbus, bet didžiai apgaili kur, pirmiau daug dirbo P"eS
gu ,o|(iais ,aj
gas ir kitus seminarijos gy graikų strateginis uostas, iš
štų. Ttalų autoritetai skelbia, kontroliuoja gen. Guz7xmi. Ta marksistų vargus.
nacius, o paskutiniuoju laiku . vaj8 juk nega)įma veikti ir venimų liečiančius klausimus. kurio galima dominuoti Adria
kad albanai turi pripažinti fa rybos priešakyje yra albanų
ėmė grasinti Italijai su savo ( susirėmimams jie seniai netin Iki naujų mokslo metų pra tiko jūros žiotis ir, prireikus,
šizmo tvarkų. Jei bus priešini ( vadas Zhafer Ipi. Per italų OLANDIJA PAŠAUKĖ KA
laivynu.
t
I kaini.
džios manoma padaryti kapi šių jūrų visiškai uždaryti.
mųsi, karo stovis bus neišven kontroliuojamų radijo jis pas
RO TARNYBON
talinį seminarijos rūmų re
giamas. Tada, sako, bus toli kelbė:
Sakoma, Anglija pasiūlusi
ATSARGINIUS
TURKŲ SPAUDA IŠJU
“Mes turėjome per 26 mePAULIEČIŲ CHORAS GIE montą.
aršiau albanams.
ir Turkijai karo laivais saugo,
AMSTERDAMAS, bal. 11.
DOS PER
RADIJĄ
Seminarijoje yra suorgani ti ir Dardanelių sąsiaurio žio
Tas reiškia, kad albanai, y- tu s Albanijos nepriklausomyv
DINTA ĮVYKIAIS
— Olandijos vyriausybė pašau
zuota savišalpos draugija, ku tis.
pač kalnų gyventojai, neturi bę. Bet per paskutinius penkė karo tarnybon atsargų da- ISTANBULAS, bal. 11. — Ateinantį sekmadienį, ba
ri. paramos reikalingiems kur Britų admiralitetas minėtą
noro pasiduoti italų diktatu-.k^ika metų, dėka karaliaus
,„
, .
...
|lį sustiprinti pasienių sargy- Turkų spauda kdetų dienų ty landžio 16 d., Katalikų Valan
rai. Jei italai grasino karo sto ĮZogo, nepadareme jok.os pa-'
8tovį Da dų per radijų, bus girdimas santams skolina pinigus be žinių nei užgina, nei patvirti
viu, vadinasi, jie turi sunku-įrangos ir negalėjome prilygti oficialiai aiskinama kad y, Ur
stai
8uka5 allarm,. giedant garsus Pauliečių cho palūkanų. Tam tikslui moky na. Bet yra tiesa, kad britą
tojai laisvu noru moka nusta ir prancūzų karo laivai Vidur
unj įtikinti albanus, kad Mu- civilizuotam pasauliui. Pasiro 1 „
žygis neturi nieko bendra su Nurodo pavojų Balkanams ir ras.
dė,
kad
mes
negalime
savitai
ssolini “dirbąs jų gerovei”.
Choro programa prasidės tytą procentų nuo gaunamo žemio jūroje nepaprastai vei
paskutinių dienų įvykiais. Sa pataria Balkanų valstybėms
valdytis”.
atlyginimo, o kursantai — 2 kia. Tas reiškia, kad stovis yko, tas daroma atsižvelgus nieko nelaukiant burtis krū 6:00 vakare (ĖST) ir bus
Ttalų kariuomenės Albanijo
Paskui jis nurodė Mussoli
von ir vieningai ginti savo ne transliuojama National Broad Lt per metus. Vis dėl to, pa ra didžiai rimtas.
je vyriausias vadas gen. Al nio “moralinį ir materijalinį rimto tarptautinio* stovio.
priklausomnybes. Jei tas nebus casting Company Red tinklu. jamų nepakanka reikalingiems Britų visi laivai apleido ita
fredo Guzzoni paskelbė, kad
pasiaukojimų” albanų gerovei
lų uostus. Tr Italijos vyriausy
jei albanai nenurims ir nepa ir maldavo jo “vaduoti” al VOKIETES IŠ LENKIJOS padaryta, jos visos galės pa Pradėjus balandžio 23 d. kursantams paremti.
sekmadieniu
Katalikų
Valan

kliūti verguvėn, pareiškia
bei iš Londono pranešta, kad
siduos naujai santvarkai, su baną liaudį.
BĖGA Į DANCIGĄ
dos
kalbėtoju
bus
kun.
J.
J.
ATVYKĘS
J
MALŪNĄ
spauda.
jed italai bandytų užimti Kor
lauks griežtojo karo> stovio.
Tiranoj ir apylinkėse italų
DANCIGAS, bal. 11. — Iš
McLarney, O. P., žymusis do*MIRĖ
fu salą, tas reikštų karą.
Italų liaudies kultūros mi kariuomenės būriai budi, nes Lenkijos čia atvyko 40 vokie
minikonas
pamokslininkas.
REIKALAUJA ATIDARYTI
KUD. NAUMIESTIS. Anglijos užs. reikalų sekre
nisterija čia paėmė savo ži pasitaiko albanų pasalingų už čių moterų su vaikais. Jos pa
BAŽNYČIĄ
Kovo
10
d.
apie
13,30
vai.
at

torius lordas IIalifaxas ragi
puolimų.
nion spaudų ir radijo stotį.
saikoja, kad lenkai vokiečių
ATRASTAS NUKRITĘS
vyko
į
Frenkelio
malūnų
Jo

na Lenkijos užs. reikalų mi
namų langus daužo*. Kai kurių
MEXIC0 CITY. — DuranLĖKTUVAS
nas
Prapuolenis
iš
I/auckainistrą. Becką, kad jis paskubė
žudikai ir kiti pagarsėję kri jų vyrai areštuoti.
go katalikai kreipės pas gu
LA
PAZ,
Bolivija,
bal.
11.
mio*
kaimo,
kuris
čia
pat
mirė
tų britų prancūzų lenkų sau
minalistai. Privalomai (ne sa
bernatorių ir vidaus reikalų
—
Prieš
vienų
savaitę
vaka

širdies
liga.
gumo sąjungon patraukti Ven
vo noru) tarnavę raudonųjų
ROMA, bal. 11. — Italijos ministrų prašydami leisti ati
rinėj
Bolivijoj
nukritęs
bolivų
griją ir Rumuniją.
milicijoje vyrai yra visiškai vyriausybė šiandien turi sumo daryti San Juan de Dios baž
laisvi.
bilizavusi daugiau kaip vienų nyčių. Spėjama, gal prašomie keleivinis lėktuvas su septy 4 BRITŲ KAREIVIAI ŽU
Albanijos užgrobimo klausi
VO, 2 SUŽEISTA
milijonų kariuomenės.
ji patenkins katalikų norus. niais asmenimis vakar atras
mu nieko neveikiama nei Lon
LONDONAS. — Raudonie
tas vienam daubury. 4 asme
JERUZALĖ.
—
bal.
11.
—
SUSIDURIAMA
SU
done, nei Paryžiuje. Tas yra
ji gaivalai neteisingas žinias
nys žuvę, 2 sužeista ir vienas
Arti
Jeruzalės-Jaffa
geležin
KLIŪTIMIS
įvykdyta ir neatšaukiama.
skleidžia apie frankistų vy
vaikiukas visiškai sveikas.
kelio
stoties
Lydda
susprog

riausybės valdomą Ispaniją.
PARYŽIUS, bal. 11. — Ve
dinta žemėje įtaisyta mina. 4 KATALIKŲ KOMITETAS
PREZIDENTAS APELIUO britų kareiviai žuvo ir 2
Komunistams tarnaujančio dami pasitarimai Rumuniją ir
suŽYDUS ŠELPTI
JA SENATUI
ji spauda paduoda, kad dabar, Turkiją patraukti į britų pran
žeista.
KOPENHAGENAS. — Čia
girdi, Ispanijoje vykdoma bai cūzų saugumo sąjungų susidu
ANKARA, bal. 11. — Tur ninkas Refik Saydam apie tai
WASHINGTON, bal. 11. —
ria
su
klintimis.
Pirmiausia,
suorganizuotas katalikų komi
si pagieža “respublikonams”.
MADRIDAS, bal. 11.
kijos vyriausybės paskelbė, paskaitė savo vyriausybės pa Prez. Rooseveltas šiandien
Lenkija
nenori
garantuoti
Ru
tetas žydus bėglius šelpti.
Respublikonais jie vadina įkad ji atsisako dėtis į kokius reiškimą nacionaliam susirin-1 kreipės senatan, kad jis, sena Šio miesto civilinis gulaema
mnnijos
sienų
saugumo
iki
ne
vairių rūšių marksistus, kurie
tas, skirtų 150 milijonų dol.[torius iš miesto pašalina apie
nors blokus, arba sąjungas su kime.
bus
patraukta
Vengrija.
An

per pustrečių metų bandė Is
Yra Žinoma, kad Anglija priedinį fondą WPA. Jei bus 200,000 bėglių, kurie karo lai
kitomis
valstybėmis
ir
tai
tuo
tra,
Turkija
reikalauja
iš
paniją pavergti įsteigus ten
daug darbavosi Turkiją pa paskirta tik 100 milijonų dol., ku čia suplūdo* iš apylinkių.
Prancūzijos
koncesijų
Sirijo

sumetimu,
kad
ji
nori
pasilik

CHICAGO SRITIS. — De
sovietus.
traukti į savo organizuojamą sako prezidentas, apie 400,000
je.
besuota
ir šalta.
ti drauginga su visomis pašau antihitlerinį bloką. Bet Turki bedarbių neteks darbo.
Tiesa yra ta, kad frankistai
BUDAPEŠTAS, bal. 11.
ja nusprendė nestatyti pavonesinaudoja
jokiu
kerštu.
Tad kol kas nežinia, kas to lio valstybėmis
, — Vengrija išėjo iš T. Sąjun
Saulė teka 5.T5, leidžiasi
įGARSINKITES “DRAUGE’* gos.
Traukiami atsakomybėn tik liau bus daroma.
Turkijos ministras pirmi jun savo valstybės.
6:27.

SIUNČIA KARO
LAIVUS Į GRAIKIJOS
PAKRAŠČIUS

Italai smaitdan sužnybia albanas;
isako priimti fašistini; santaika

Britu kati laivus Viduržemio juroje
naciai naina “senais kubilais”

KATALIKŲ PRIEŠAI
SKLEIDŽIA NIEKUS
APIE ISPANIJA

Turkija [asiskelbe esanti dranghga
si visomis pasaulio valstybėmis
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Vilniečių Žodis

VDV. Prisiųsta Santrauka Paskutinių Įvykių
Naciams Atplėšiant Klaipėdos Kraštų

“Vilniaus Žodis” savo vedamajame ap
Užsienio spauda prirašo sta riausybės vardu pateikė Liežvelgdamas Lietuvos ir Lenkijos pirmųjų sučiai
pasakiškų dalykų apie tuvai
reikalavimą grąžinti
normaotų santykių metų balansų, laikraštis
“D R A U G A S”
pastebi, 'kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai Barcelonos vietas. Vienas pra- Klaipėdos kraštą Vokietijai.
lAelnu kasdien Usuyrus avumadienius.
būtų geresni, yra reikalingos pašalinti kliū ncūzų žurnalistas teigia pats Tą reikalavimą Vokietijos vy
FRBNVMBBATO8 KAINA: J. Amerikos vslstyMss.
Metanas — 9*-0u; Pusei Metu — 94.60; Trims minė
tys. Tos kliūtys tai Vilniaus krašto lietuviai. tas vietas apžiūrėjęs. Jos bu riausybė rėmė tautų apsispre
dama — 99-00; Vienam mtneaiul — .Tie. Kitose TSlatybiee prenumerata: Metam* — 97.00; Pusei metų
“Mūsų kultūros, švietimo ir visuomeninis vusios įrengtos Bareelonos ndimo principu, nes Klaipė Po Svietų Pasidairius visokios mados paplinta po
94.00. Pavienis num. te.
k
1 » .f svietą. Vėliausia Prancūzijoj
gyvenimas per šiuos metus nė kiek nepage Callė de Saragossa gatvėje e- dos kraštas esąs vokiškas ir Daugelis lietuviškų
balšaviplintanti mada yra vadinamas
Skelbimų kainos prisiunčiamss pareikalavus
rėjo. Tiesa, patvirtinta viena lietuvių draugi saneio Sanjuano vienuolyno reiškiąs noro grįžti prie Rei
anterea as Second-Ciase Maiter Maroh BĮ, 1914, at
kų norėtų, kad vietoj Stalino “Čemberlaino šokis”. Per tą
Clucaee, Illinois Under the Ant et Maroh t. 1979.
ja, tačiau uždaryta šiemet priešpaskutinė pra rūsiuose. Visas tas kunkinimo cho. Ministras Ribbentropas
džios mokykla. Vilniaus ir Švenčionių “Ry vietas prancūzų žurnalistas ,pa pažymėjo, kad jeigu kraštas ant Rasiejaus sosto grįžtų šokį visi vaikinai turi turėti
koks nors caro Nikolai II gi ambrielius. Jei tik kuris vai
to” draugijose sėdi kuratoriai; lietuvių Lab skirstė į penkias rūšis. Pirmo
Dėl Generolo Černiaus
bus grąžintas gražiuoju, susi minė. Mat, už visokius pasi
darybės Draugijoj yra jau likvidatorius; teji rūšis tai paprastos cemen tarimo keliu, tai Vokietija darbavimus ir pasižymėjimus kinas išeina šokti su jo mer
Atsistatydinimo
beuždaryta Lietuvių Ūkio Draugija, 6v. Ka
gina, tai vaikinas tam tuojau
zimiero Draugija, Lietuvių Mokytojų Sąjun tinės vienutės, tačiau tokios plačiai atsižvelgs į Lietuvos buvusiam carui daugelis bal- ir užkabinu ant rankos amVakar paskelbėme žinią, kad Lietuvos mi ga, Sportininkų Sąjunga, (keli šimtai kulta- žemos, kad kalinys jose nega ūkinius' interesus Klaipėdos šavikų yra apdovanoti meda
brielių. Kaip žinoma, Čeniber
nistrų kabinete vėl įvyko pasikeitimų. Atsi nia ir švietimo organizacijų skyrių, skaityk- 'Įėjęs išsitekti stovėti. Atsigul uoste, ir toks reikalo sutvar liais ir pensijom. Štai, vienas
statydino ministras pirmininkas gen. J. Čer iu, Švenčionių Lietuvių gimnazija ir k. Ne ti jose taip pat buvę neįma kymas pasitarnaus būsimiems caro Nikolai 11 kavalierius, lainas nei iš stubos neišeina
he ambrieliaus. Tai Anglijos
nius. Taip pat pranešama, kad iš kabineto gali išeiti net joks jaunimo laikraštis. Pa noma, nes jų grindys buvusios geriems abiejų kaimyninių va
pasislėpęs Česnako vardu, Či- politikų staila.
išėjo vidaus reikalų ministras gen. Kazys galiau vis nebetvirtinama ligšiol “Kultūros” išklotos aštriam akmenimis, lstybių santykiams. Bet jeigu
balšavikų popieroj raSkučas. Kas sudarė naujų kabinetų ir kas Draugijos skyriai.
Antro laipsnio kankinimo vie Lietuva tokio reikalavimo ne šo turįs trečio laipsnio caro
užėmė gen. Skučo vietų, rašant šiuos žodžius
Norėtųsi, kad metinių sukaktuvių proga ta buvusi tamsi požemio būs priimtų, tai Vokietija pati
medalį ir pensiją iki gyvos Labaj Ryts!
žinių dar neturėjome.
tos kliūtys būtų pašalintos, kad Lietuvos Le tinė, iš kurios visų sienų bu s-pręs Klaipėdos krašto sugrį
Rašo Jonas Skelly
kalvos. Bet pensijos negau
nkijos
santykiai
patobulėtų
ligi
neabejotino
Paduodant žinių apie vyriausybės krizį,
vęs paleidžiamas šaltas van žimo klausimą, pavartojusi nąs, ba balšavikai nuvertę ca
Ruceris: — Kom on, Jonui,
buvo paminėta, kad aukščiau minėtieji gene nuoširdumo ir nedirbtino draugingumo. Lau duo. Kalinys visą laiką buvęs tam reikalingas priemones. Su rą.
pasiskubink, nebūk
ištižęs!
rolai pasitrauae dėl to, Kad sumažinu aaoi- kėme ištisus metus. Ilgi tai buvo metai. O tuo vandeniu iš visų pusių prantama, kad ginkluoto su
Matai,
kad
storus
pilnas
kosPasirodo, nerokuojant sklonete generolų skaičių, nes jų ten buvę per kad nors kiti būtų trumpesni”.
apliejamas. Drabužiai tuo bū sirėmimo atveju, nebūtų jo kininkų, ir pučių stalincų tar tum<rių. Greičiau, supiaustyk
daug ir dėl to buvę nepasitenkinimo.
du visą laiką buvę šlapi. Į- kio tikrumo ar karo veiksmai pe ne visi stikina už Staliną. Plytėnės liežuvį, įdėk TrataGeriau Garbingai Žūti, Negu
Kariuomenės vadai Lietuvoje yra gerbia
spūdžiui sustiprinti visą lai ^psnibotų vien Klaipėdos kra
tienės kojas į beskę ir dats
mi ir visuomenė jais pasitiki. Kelių genero
Bejėgiškai Pasiduoti!
ką blykčiojęs lygiais tarpais štu. Vadinas, grėstų dideliu Bedievybės propagandos pir dat.
lų įėjimas į vyriausyoę, gal būt, nesudarė
Kariuomenės Vadas, brig. gen. St. Rašti elektrinis metronomas. Vie pavojumi Lietuvos nepriklau
mininkas praneša Stalinui apagrindinės priežasties vyriausybės kriziui.
Rautas: — Okci, Okei! Tik
kis, paskutiniame “Kario” numeryje pas nuolyno sotįe surastas trečias somybei.
pie d ezboriiikų laimėjimus:
Bent visuomenė nebuvo ta priežastimi. Ga
atplausiu svarą Bumbalienės
kelbė žodį kariams, kuris verta žinoti ir ne kankinimo būdas. Kalinys bu
tunas dalykas, kad patys generolai laisvu
Lietuvos
Ministrų
Taryba,
kariuomenės eilėse esančiai visuomenei. Ka vęs įdedamas į ankštą medi
— Drauge Staline, Į>aga- lašinių ir sukaposiu Mėsienės
noru pasitraukė iš kabineto, nenorėdami ka
išklausiusi
ministro
Urbšio
riuomenės Vadas be kitko sako:
linu laimėjome. Dabar jau uodegą.
nę dėžę, (kurioje jis negalėjęs
rinome rišti arti su politika.
pranešimą,
ilgai
ir
nuodug

Tautos nepriklausomybės gynimas yra sva nė pasijudinti. Jo galva buvu
bažnyčios ištuštėjo, niekas jau
Spėjame, kad šiaip jau pagrindinių atmai rbiausias mūsų uždavinys. Todėl, kada ateis
niai svarstė susidariusią pa jų nebtlanko.
Itaiienė {puselama nuo štai
nų vyriausybėje nebus. Gen. Černiaus kabi reikalas ginti Lietuvos nepriklausomybę, mū- i si įstatoma į tam, tikrą,
. . lai- dėtį. Ministrų Taryba, pain
Kuriuo būdu jums tai pavy no putas); Baigas, kaip aš
netas susidarė po Klaipėdos užgrobimo. Jo sų tarpe neatsiras nė vieno, kuriam kiltų ^.9 akių vokai buvę b formavusi apie padėtį Seimo
laikinu byrą, ypač bak byrą.
vyriausybė buvo pavadinta bendro darbo vy bet kokių abejonių dėl tokio uždavinio rei- i sPraudamnu j tam tiki us va- narius ir atsižvelgdama į Vo ko! — klausia Stalinas.
riausybe. Jon įėjo trijų didžiųjų politinių kalingumo ir naudingumo. Mes gerai žino- ri®ius žiedus, kad nebūtų ga- kietijos reikalavimą dėl Klai Labai paprastai, didysis va Tik nesuprantu, kodėl mano
partijų atstovai ir dėl to tauta jų džiaugs nie, kad nepriklausomybė yra brangiausias
užsimerkti. Taip ištenrp- pėdos krašto perleidimo pri de, tautos tėve! Mes jose į. se.nis nelabai ltok«B prie to
mingai pasitiko. Keikia, tad, manyti, kad per- tautos turtas, kuris turi būti ginamas vi- tam kaliniui į akis buvusi pa
rengėme antireliginius muzie- Seriul°imti.
sitvarkiusioj vyriausybėj pagrindinių pasi šomis priemonėmis, t. y. ginklu. Šioje kovo- leidžiama 250 žvakių stiprumo
(U.)
JUS
Bumbalienė: — Džiaųgkis,
i>l
Jau kovo 22 d. lėktuvu iš
je geriau yra garbingai žūti ar net tą gink šviesa.
kurna, džiaųgkis, ba, jeigu vyskrido į Berlyną Lietuvos vy Prancnzija yra visokių ma- ras byrą laikytų, tada ir tau
luotą kovą prieš stipresnį priešą garbingai
Baroelonęą Callė Vallmajoro
pralaimėti, bet tik bejėgiškai.'■nepasiduoti.
James Hafnilton Lewis
riausybės delegacija, užsienių dų pramanytoja. Iš Paryžiaus mažiau tektų.
gatvės
viename
vienuolyne
bu

Kodėl! Todėl, kad tokioje kovoje pralietas
reikalų (ministro Urbšio vado
Per Velykas Vašingtone mirė senatorius kraujas bus naši dirva, iš kurios išaugs nau vusios atrastos dar šiurpesnės
James Hamilton Lewig iš Illinois valstybės. jos jėgos ir nauji argumentai kovoje už sa dviejų rūšių kankinimo vie vaujama, susitarti dėl Klai- ste laisvoji zo^a. Laisvai zo- III. Kaip krašto Seimelis
pėdos 'krašto perleidimo Vo- nai valdyti ir eksploatuoti bus palaidojo autonomiją
Laidojamas šiandien Arliaagtono kapinėse.
vo tautos laisvę ir nepriklausomybę. Štai tos. Čia būta vadinamųjų ha
kietijai.
Tą pat dieną nuo 7 [įsteigta mišri Klaipėdos uos-1
Velionis buvo vienas seniausių ir žymiau kodėl mes neabejojame dėl savo nepriklau liucinacijų vienučių. Kalinys
Kovo 22 d. 9 vai. vakare
sių šio krašto politikų ir patrijotų. Jo vardas somybės ir nebijome viešai ir atvirai pasa buvęs uždaromas į vienutę, a- vai. vakaro vyko pasitarimai to bendrovė su vyraujančiu
ir apie 12 vai. nakties buvo Lietuvos kapitalu. Uosto zona buvo susirinkęs Klaipėdos kra
visur buvo žinomas — Amerikoj ir užsie kyti, kad jei pavojus liestų dabartines mūsų
■pšvieslą labui stiprios švie
što Seimelis. Iš lietuvių daly
pasirašyta sutartis.
nyje. Jis buvo artimas prezidento Wilsono žemes, o tuo pačiu ir mūsų Tėvynės nepri
perleidžiama Lietuvai 99 me
sos, metančios ant sienų įvai
vavo tik vienas atstovas d r.
bendradarbis Pasaulinio Karo metu ir taip klausomybę, tai »mes jų be kovos jokiu bū
H. Kaip Lietuva su Vokietija tams su pakankamu žemės ir
rius
paveikslus.
Žaibai,
spira

i
Pajaujis. Seimelio posėdyje
pat artimai bendradarbiavo su dabartiniu du neatiduosime.
vandens pilotu bei įrengimais.
susitarė dėl Klaipėdos
lės,
elipsės
čia
susopindavu

kalbėjo dr. Neumanas. Jis paprezidentu Rooseveftn. Vora kai kuriuose
.
...... Nuoma už laisvąją zoną laiko
.
Baigdamas Kariuomenės Vadas tarė:
sios
į
klaikų
spalvų
mišinį.
klausimame jų nuomonės ir skirdavosi, ta
Pagal
Lietuvos
ir
Vokieti(]M
8Um(>kėta
M
iieiinėmį,
ka
<>
Klaipėdos
krėstas
Ryžtingai turėsime pergyventi šį labai rim Pagaliau atrasta vienutė iš
čiau didieji ir svarbieji darbai buvo dirbami
inTraticijomis Kini- !ateklriamaa nuo Lietuvos ir
tą mūsų Tėvynei momentą, turėsime prisitai grynos geležies, (kurioje būda jos sudaryt, sutartį, uuo kosutartinai. Be to, jis buvo žymius teisininkas
vo 23 dienos Versalio sutarti..
t •
+ u
grįžta prie Reicho. Pasiūlė pakinti prie naujų gyvenimo sąlygų ir toliau
,
.
pėdos uoste. Taip pat bus pa.
..
,
ir labai iškalbingas vyras. Savo elgesiu ir
mas kalinys buvęs kankina mi nuo Vokietijos atskirtas ,... . .
T
.
.
,
siųsti
telegramą
Hitleriui. Neu
dirbti ir budėti. Šie svarbūs įvykiai privers
_
tikrintas Lietuvai palengvai*
„
, , ,
net apsirengimu būdavo labiau panašus į
mas
nuolatiniu
perkūno
dun

Klaipėdos kraštas vėl sujun- .
. . , .
, .. ,
manas dar pažymėjo, kad kradaug ką iš mūsų rimčiau pagalvoti apie ben
• -•
-n •
tas susisiekimas geležinkeliu,‘ J
’
europiejišką aristokratą, negu į amerikietiš
d——
__
.
. ištas anuo metu buvo atskirdruosius visos tautos ir valstybės reikalus, dėjimu. Tas dundėjimas bu stomas su Vokietijos -Reichu.
vandens
ir
sausumos
keliais
į
ką politiką. Jo karjera, kaipo teisininko ir
apie realų ir radikališką visų mūsų jėgų su vęs sukeliamas viršum vienu Iš Klaipėdos krašto, pagal Ku
(Tęsinys 3 pusi.)
politiko, yra pažymėtina. Mera abejonės, kad
laisvąją zoną.
būrimą bendram visos Tėvynės labui, kad tės geležinių lubų ritinėjimų taitį, tuojau evakuojamos Lie
pasiges jo Vašingtonas, pasiges ir Clncaga.
bendromis jėgomis greičiau padarytume savo geležinių rutulių.
tuvos karinės ir policinės pa
Užsienio spauda rašo, kad jėgos. Lietuvos vyriausybė rū
Tėvynę kultūringą, atsparią ir saugią.
Dr. Juozas Leimonas
šiomis priemonėmis iš kalinių pinais, kad -kraštas būtų palik
ipavykdavę išgauti visus no tas tvarkingoje padėtyje. AMomento Nuotaikose
Lietuvos katalikų spauda minėjo dr. Juo
rimus prisipažinimus. Kaip bi šalys paskirs komisarus,
zo Leimeno, žymaus Lietuvos katalikų vei
Servus, “XX Antž.” bendradarbis, nupei
matome, kankinimo būdai la kurie turės įvykdyti perdavi
kęs kai kurių žmonių bailumą ir nesidomėcijai, kaipo jos pirmininkas, per dešimtį me
biau panašūs į fantastišką pa mą tų žinybų, kurios nepri
jimą tais dalykais, kokie dedami aplink juos
tų. Šią jaunimo organizaciją jiz išaugino į
saką, o ne tikrovę.
klauso Klaipėdos krašto auto
šiais kritiškais laikais, rašo:
gausingą ir tvarkingą. Jo dėka pavasarinin
Ką
komunistai
kankindavo!
nominėms įstaigoms. Ūkinia
Tiesa, organizme pakyla temperatūra, kai
kai sėkmingai pergykeno daug visokiausių
Visus
priešingai
nusistačiusius
sveikatai pavojus. Jautrumas visuomenėje ir
ms Lietuvos interesams apsau
kliūčių, net persekiojimų.
asmenis:
tikinčius
ar
neiti
k
ingi yra jos sveikumo ženklas. Tačiau šis .jaut
goti Lietuvai Klaipėdoje bus
Grįžęs iš Rusijos po Didžiojo Karo, dr. rumas turi tik sustiprinti norą stebėti blai- čius, svarbu, kad jie tik buvo įsteigta laisva uosto zcaa, dėl
Leimonas įstojo savanoriu į Lietuvos ka viai įvykius, blaiviai infornuaotis, būti visa- gen. Franco šalininkai.
kurios smulkiau bus susitarta
riuomenę. Dalyvavo kovose už Lietuvos ne lue gyvenime au courant ir su visa rimtimi
vėliau. Lietuvos ir Vokieti
I. Vokietijos reikalavimai
priklausomybę. Grįžęs iš kariuomenės, studi dirbti savo nuolatinį pareigos darlią. Griež
jos
draugiškiems santykiams
javo Kauno ir Friburgo universitetuose. Vi tas, atkaklus ir sąmoningas pareigos ėjimas Lietuvai
sustiprinti abi šalys įsiparei
są lanką buvo uolus veikėjas ateitininkuose, yra šiuo tarpu piliečiui prieinamiausią prie Kovo mėn. 20 dieną Berly
pavasarininkuose, kitose katalikų organiza monė išsaugoti savo paties ramumui ir suak ne įvyko apie valandą laiko goja nesiimti jėgos viena prieš
cijose ir bendrose visų lietuvių draugijose. tyvinti visuomeninio aparato budrumui ir užtrukęs pasitarimas, kuriame kitą ir neremti bet kario iŠ
trečiosios pusės prieš vieną ii
Jau kelinti metai jis eina Lietuvos Katali tempui.
dalyvavo Vokietijos užsienių šalių kreipiamo jėgos pavar
kų Veikimo Centro generalinio sekretoriaus
Nors ir kažin kokios būtų aplinkui nuo reikalų ministras Ribbentro
pareigas.
i
taikos, bet tiksliai ir blaiviai informuotas pas, Lietuvos užsienių reikalų tojimo. Tokiu būdu sutartis
įgyja ir savotiško nepuolimo
Prieš porą metų dr. J. Leimonas drauge žmogus rūpestingai susitelkęs į einamąsias ministras UVbšys ir Lietuvos
su J. Laučka {dabartiniu Amerikos" reda pareigas, pa.įėgs nutikti bet kokį galimą pa įgaliotas ministras Vokietijai pakto prasmę. Sutartis įsiga
ktorium) važinėjo po lietuvių kolonijas, lan vojų su būtina savos nuotaikos pusiausvyra ftkirpa. Buvo tartasi dėl Lie lioja ją paeirašius.
0 nuotaika, tegul ir perdėtai, sakoma akme
kydamas Lietuvos Vyčių kuopas.
nis paverčia auksu ir auksą paverčia agme- tuvos ir Vokietijos glaudes Prie sutarties yra priedas,
kuriame nužymėti pagrindiniai
„ .. .
..
,ir
c.
Uoliam Lietuvos katalikų veikėjui linkime nirnis. Bailys išsigąsta prieš pavojų, 'šiau- nių santykių.
,
.
Prezidentais Rooseveltas, gųzęs m Hariu Springs, Gh., į
sveikatos ir toliau taip sėkmingai ir ener dadūšis — pavojuje, drąsusis — po pavo
Ministras Ribbentropas pa
, pagal anuos us į- vtyasliingtoną, kalbasi su valstybių sekretorium Cordell liuli
gingai darbuotis Dievui ir Tėvynei.
jaus (Jean Paul).
sitarimo metu Vokietijos vy steigta Lietuvai Klaipėdos ao- apie komplikuotą Europos padėtį. (Acme telephoto)

keitimų nebus.

kėjo, uolų besidarbavimą Pavasario Federa
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Klaipėdos Krašto Netekimo Išvakarėse

NEVER KNĘW

(Tęsinys iš 2 pusi.)
|vo perpildyti, o ‘sunkvežimių
. . „
. *ir automobilių beveik neįniaįuo pramonines sakes ir
,
.
,
. ,
¥
i nonia buvo pasisamdyti dėl
irtas prie žemės ūkio Į. ,
. ,
, . ,
.
I iii brangumo ir trukumo.
X), o tai kenkę Klaipėdos
. ,
.
. .
Smogikai ir policija is kai į
to interesams ir sunkinę',
.. _ .
* kurių saulių burių atome ginrvenimų.
I, ,
. .
, .
•
i vt
klus ir juos perdavė musų
vienintele d r. Neumano , .
. „ .
....
: kariuomenei. Kariuomenes pli
kyta trumpa kalba buvo „
. .
‘
, • x-. •
Įkas, su visais ginklais ir turtleta Vokietijos himnu.
,
v o. •
•
tu apleido kareivines ir zvbuvo šio Seimelio pirma- . ‘
,v . . .
, ,,
, ,. .
...
giavo Didz. Lietuvos Imk. Kar paskutinis posėdis. Po- . . ,
. .
....
..
riai buvo prislėgti lietuvių
je ūpo pakilimo mesijau- 2 ±
,
, . \.
...
. tauta ištikto smūgio, bet pa-,
•ennelio nariai buvo susim
. _ .
, . rodė dideli drausmingumų. Jo
ię, susirūpinę. Gal bent ......
. . .
x i i •• dėl lokiu nesusipratimų nejkurie jų suprato, kad jie
1
‘ .
.
.
..
,
.
..
vvko. Klaipėdoje paliko tikeina krašto autononuios . . . ,
. ,
. ,
...
tai įgulos atstovai, kurie tu(tuvinmkų pareiga.
.
,
,
. .
...
, v.
• , , rėjo perduoti kareivines ir
aipedos kraštas niekad . .. . .
, 1V. x ,
. , . . . .
... krašto karinę valdžių atvytai*
rejo tokių laisves laiku, ........
, .
...
...
šiai Vokietijos kariuomenes
būdamas nepriklausomos
, • .
.,
.T. . , ... vadovybei.
1
ivos ribose. Niekad jis
rėjo ir jokios autonomiTų pačių dienų (TTT. 22) vaGal būt todėl krašto gy- kare per Tilžės tiltų įžengė
ojai nesugebėjo tų auto- į Klaipėdos kraštų vokiečių
ijų tinkamai naudotis ir kariuomenės pėstininkų, molengvai jos išsižadėjo, toiciklistų ir dviratininkų da
gelis vėliau su pasigėrė- lys. Jos skubiai traukė į Klaiminės taip lengvapėdis- pėdų, palikdamos mažus būpalaidotos laisvės laikus! relius Pagėgiuose ir Šilutėje.
Kaip vokiečiai užėmė
Lietuvos pasienio policija
pėdos kraštų
persikėlė ir užėmė sargybas
0o j.
, .
,ties naująja Lietuvos - Vo3vo 22 dienų, kai pasikli- ...
.
, v.
•urna,
. ,kad, T
.
x
••
kietiios
siena,
kur
anksčiau
Lietuva priima'
d__ .
_ ..
.letuos
... reikalavimus,
.
,,,.
..buvo
Vokietijos
Rusijos ru
Klai' v.
_ ,.
. x ir
• krašte
, »x vbuvo jbezius.
pusėm vra
>s mieste
I
... vokiečiu
.
, ...
muitininkai, smogiku ar ka
itos vokiškos vėliavos. .
°
..... vx
nu sargvbos. Jurbarke, Taujau smogikai ir krašto po.
xxx- savo sar- ragėje,
Tauragės
a pradėjo statyti
.
.
. Naumiesty. . J
»,
...
je
ir
Kretingoje
steigiamos
is paštuose, muitinėje, uo- •' . .
.
. ”
•
,
-x
x
'muitinės,
o
kitose
vietose
sieradiofone ir kitose centro
...
,
x mos pereinamieji punktai,
žios įstaigose. Gubemato1
d *
paliepė valdininkams toIki šiol buvęs Tilžėje Lieeiti savo pareigas. Nuo- tuvos konsulatas perkeltas į
a mieste buvo labai paki- Klaipėda. Lietuvos komisaru
nepaprastai didelis judė- perduoti vokiečių įstaigoms
is. Daugelis žmonių sten- perduotinas žinybas paskirtas
tuojau apleisti Klaipėdos direktorius Norkaitis; vokiestų. Išsikraustymų labai čių komisaras — Bertuleitis,
:dė susisiekimo priemonių buv. paskutinės direktorijos
minas, nes traukiniai bu- pirmininkas.
....
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lE/PON REACHING ŠIAM, THE

captai n opachinesb

3TBAMER OISCOVERED NO
LĘSS JHAN 391 STOWAWAV5
HIPI MG INEVERY NOOK AMD

©ENSON. V^EACHY

1 RAČE HORSE OWNER

CRANNX OF MIS SHiP//*

PAID £60,000 POUNDS OR

t 300,000 DOLLARS FOR

T

"NEARCOW,TH6 HIGHEST
’
PRtCE EVER RAID FOR A HORSE!

.

<A*tt C.tnn»t

ARRESTEO FOR STEALING
BOOKS FROM A SECONO HAN O
OEALER., YDUNG JACOCES
CARTIER, a PIT- soy of lille,
FRANCE ,WASGIVEN A- L EGA L
BOOK5 TO READ AND R E PORT
ON AS H13 PUNISHMENT... THE
'AISE MAGISTRATE, THROUGHTHE 0Oy‘S LOVE FOR READlNG,
HAD CREATED MONSIEUR.
LE NOTAIRE(LNWyER) CAPTIE R.
WHO HAS A FLOURISMING
LEGAL PRACTICE............
'1

Organizacijų atsišaukimas į
Lietuvos visuomenę
Ryšium su Klaipėdos kraš
to perdavimu Vokietijai, Lie
tuvos organizacijų pirminin
kai bei vadai kovo 22 d. per
radijų ir spaudoje paskelbė
šitokį atsišaukimų:

Lietuvos visuomene!
Iš protėvių i>aveldėję tvirtų
būdų ir susivaldymų kad ir
kritiškiausiais momentais ša
ltai svarstyti nors ir sunkiau-.
sius klausimus. Šiandien ypaingai sunkių pareigų ir atsa
komybę nešam prieš savo tė
vynę ir busimąsias kaitas.

CoNTRAHVTO POPULAR BELIEF,

k OSTRCHES NEVER HIDE THEIR
V HEAD IN THE 5AND....THIS
ALLEGATION WAS CREATED
BV A VICTORIAN WRITER >|
OF TRAVEL BOOKS/^ŠE

Kaipo laivas be rudelio vie
nur ir kitur bangų yra blaš
Kūno Kultūros Rūmų
komas, taip ir žmogus apsilei
Direktorius
dęs ir netvirtas savo prižadė
Dr. P. Slavėnas,
Lietuvos Vakarų Sąjungos jimuose būva įvairiai gundo
mas.
Pirmininkas
Oyd. J. Alekna,
Žmogus gyvendamas nėra
Lietuvos Skautų Sąjungos visiškai liuosas nuo pagundiį.
Tarybos Pirmininkas nes mumyse yra jų pradžia ir
Dr. J. Leimonas,
priežastis, nes pageidimuose
“Pavasario” Federacijos
esame užgimę.
Vadas
V. Augustauskas,

Dir. M. Kviklys,

Lietuvių Tautininkų S-gos
Generalinis Sekretorius
Dr. D. Cesevičius,

Korp. “Neo-Litbuania”
Filistrų S-gos Pirmininkas

AR VAIKAI TURI
UŽKIETĖJMĄ?
PASIGEEBfcK ftll’O PAPRASTI
BET MALONU BPDCI

Visada,

kaip tik jūsų valkui reikės

Išmokę didžiausiose audrose
Pr. šulaitis,
liuosuotojo, tai daryk tą, ką milljonai moterų šiais laikais daro., . Duok
ir nelaimėse kietų valia ir pa
Darbo Rūmų Pirmininkas jiems Ex-I.ax.
Hitleris laivu Leonard ’ is- damas galvoje ir nuoširdžiai siryžimu vieningai spręsti sa
Ex-Lax veikia srerai, bet Švelniai. Jo
Adv. R. Skipitis,
rezultatai lengvai reiškiasi — be jvažiavo iš Klaipėdos, pavie- geisdamas, kad lietuvių ir vo- vo likimų, šių rimtų valandų
Užsienių Lietuviams Remti tempimo ir be nesmagumo. Kas dar,
tai Ex-Lax lengva Imti — gardus,
šėjęs iš viso tiktai apie G va- ik iečių kaimyniniai santykiai parodykime momentui reika
Draugijos Pirmininkas kaip čokoladas.
landas.
visados būtų gražūs ir žmo- lingų susivaldymų ir rimtį.' A. Kaulėnas,
Ex-Txix yra labinusia jsiplatlnęs laksatyvas Amerikoj. Geras Ir mažiems
Kovo 22 dienų buvo Klai-jniški, aš kviečiu visus krašto Užmiršę visokius asmeniškus
“Jaunosios Lietuvos” S-go< ir dideliems. Gaunamas aptiekose dė
žutėse po 10c. ir 25c.
pėdoje ir krašte padaryta kra- gyventojus laikytis ramiai, ne ir srovinius samprotavimus,
Vadas
tų pas pasižymėjusius lietu- J pasiduoti, jokiems drunistima- rimtimi, tvarka ir pasiryžimu
SAUGOK ITfcS I’AMT:GP*IO.I IM V1
ATSISAKYKIT
PAKEIKIANČIŲ!
vius ir daug jų suimta. Žymi uis ar gandams. Aš norėčiau, parodykime vispusiškų valsty
vainos
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
jų tiulis tuojau buvo paleista, kad šis mūsų sugyvenimo ba- bės ir tautos reikalų suprati
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Ugnis išmėgina geležį, o pa Kad
Susitarimu su Lietuva, Vokie- ndymo metas niekam nepalik- mų; susikurkime vienybėn, nes
gautumėt geras pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-Lax!
tija pasižadėjo nepersekioti tų kartumo, o priešingai — visi jaučiame ir suprantame gimdos — teisingų žmogų.
lietuvius už jų ikišiolinę poli- parodytų, kad mes ir sun- pavojaus didumų.
Dažnai nežinome, kų gali
tinę veiklų bei įsitikiniunus. kiaušiais laikais ir sunkiauŽinokime, kad kurstymas ir
me, bet pagunda jiarodo kuo
Lietuvos visuomenė žinių a- sius tarpusavio klausimus mo- tvarkos ardymas — yra ginkmi esame.
pie Vokietijos reikalavimus, kame sutvarkyti ramiai ir vie i las, nukreiptas prieš visos Lie
tų reikalavimų priėmimų be’ ni kitus gerbdami. Mūsų ra- tuvos nepriklausomybę.
Klaipėdos krašto Vokietijai mi ir garbinga laikysena tik
Rimti ir susikaupę žemiau
NAUJAUSI IR GERIAUSI
pažymėtų organizacijų vadai
šventai tiki, kad kiekvienas
lietuvis šių rimtų valandų sa
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
vo pareigų tėvynei atliks.
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Ats. pik. lt. P. Gužas,
Barskis Furnitune House, Ine.
Lietuvos Savanorių Sų-gos
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904
Pirmininkas
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
i Pik. P. Saladžius,
Lietuvos Šaulių Sųjungos
,
Vadas
Dr. J. Pankauskas,
LIETUVIŲ KALBOS
Katalikų Veikimo Centro
GRAMATIKA
Valdybos Pirmininkas
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
’
A. Jurskis,
*
VDU Studentų Atstovybės
parašė
Pirmininkas
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Dir. VI. Tiškus,
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam
Jaunųjų Ūkininkų Ratelių
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo*
S-gos Vyr. Vadovas

RAKANDAI

T,

<0

"

B

*

Ttalai Durnzzo miesto gatvėmis traukia į Albanijos krašto gilumų. Užpakaly matyt
nuolių apgriauta Durazzo tvirtovė (Aeine te lepboto)

' B■

1K

'w

p

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pauk............................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................... $1.25
Maldaknygė ir Baš. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldų Rinkinėlis* odos virš...........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................... 75c
Jtyus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ............... $2.50

apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemlftkal Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai,
teisingas patarnavlmaa

BALZEKAS MOTOR SALES
Be con»ider«te! Don‘t cough in public places. Carry with you
Smith Brothers Cough Dropt. (TWo kindt—Black or Menthol, 5<.)

Italijos tankai demonstruojami Albanijos sostinės Tirana gatvėmis, kad įbauginus
ventojus nesipriešinti sutrempusiems albanų laisvę, nepriklausomybę. ,(Acme telephoto)

S mith Bros. CoMghDreps ars thsonlydropscontiiniag VITAMINĄ
Thia ū the vitamin that raitės the reaisunce of the mucoua
membranea of the noae and throat to cold infeaciona.

“ U WII.L I4KF, US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę
Ir augtėlau.

i

vartotų automobilių

vėliausios mados, nuo

|15.00

4

7i-?r<'adv3;», baUud. 12, J039

DKArOAS

UOLI*

Gerus gyvenimas daro Žano- Ir tikrai mokytą yra, kurs
gų išmintingu pagal Dievo ir | Dievo valių pildo, o savo vadaugelyje daiktų prityrusiu. lioa išsižada.

oy t>ruc* Stuart

Oj ‘tOlD ME
«5> CW VOJL.D
i Fine (=OR
MlCE ----

LIETUVIAI DAKTARAI

PLATINKITE “DRAUGĄ”
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. CANaI 2346

I Tel. Yarda 3146.
į VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
j Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir akinius pritaiko

3343 So. Halsted Street
Festures,

Ik

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Kotvcrgais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street
TeL CANaI 0402

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
DANTISTAS
Nekokia paviršinė nuotaika
tik lietuviškoje kalboje. Šiaip Velykių Įspūdžiai
šių Velykų, dar skurdesnė vi- 1446 So. 49th Court, Cicero
2-trea lubos
sąžiniškiems piliečiams visiš
Autradicuiais, Ketvirtadieniais ir
CHICAGO, 1LL.
BOCHKSTER,
N.
Y..
—
Pas
dujinė
prisiminus,
kaip
šių
_______
ka lygybė. Tuomet pamatytum
Penktadieniais
Telefonas MIDway 2880
Pavoju akivaizdoje
iš nepaprastos kaimyninės kaip drebanti iš baimės mūsų mus šiemet Velykos buvo ne- ,luetų kovo 22 d. plėšrūs vo-1 Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M
OFISO VALANDOS:
meilės.
S- Halsted SL, ChicagO
tėvynė trumpu laiku susiras linksmios. Nors žmonių ir a- kiečiui Klaipėdos uostų su a 3147
Jau netoli mėnuo, kaip Hit
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Gyvosios lietuvių, kaip New tų energingų sau užtarėjų. pipilnė bažnyčia 6 vai. ryto į pylinke nuo Lietuvos atplėšė.
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
lerio kariuomenė užgrobė Klail
Valandos: 3—8 P. M.
York, Chicago ir kitos, kolo Gal, būt pirmiausia Anglijos, Prisikėlimo iškilmes prisirin- Ten ltambyno kalno giružė
pėdų. Patys vokiečiai prįpa-;
Telefonas HEMlock 6280
nijos šaukia masinius sųsirin- o, gal, ir pačios Vokietijos, 1- ko, bet, išėję iš bažnyčios, ne- liūdnumu ošia, sraunus Nemužįsta, kad 183 veiklesniųjų lie
j kimius išnešdamos protesto re- talijos, Japonijos ir daugelio ilgai aikštelėj sveikinosi ir nas jaUg lietuvaičių mamytuvių į kalėjimus sukišta, o
i zoliucijas prieš Hitlerio į Klai mažų karališkų valstybėlių. vieni kitiems linkėjo Lipksmų gių ir sesių gailių ašarėlių į
( BEISI AllA VSALAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGE
kitiems, buvusiems palankiems'
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
įsibriovim#, gi nsi vieW Kwn ,as užsispyri,inaS) kad Velykų, nes šiurkštus šiaurės Baltijos jūras neša. Gi iš LenLietuvai, dabar norintiems pe
6900 So. Halsted Street
2415 W. Marquette Rd.
kolonija kol kas rimto dėme-1 būtinai s#vi diktatoriai ant vėjas nemaloniai pro ausis švi kijos į Lietuvą šimtais tonų
TELEFONAI:
rsikelti gyventi į Lietuvų Vo
Ofiso valandos:
Ofiso — Wentworth 1612
šio
neatkreipė,
kad
iš
Lenki-1
tl
įįĮ
tt
|į
0
Lietuvos
stropsėtų
l
P
ė
’
0
snie
8
as
P°
kojomis
gipropagandinė
literatūra
veža
10—12
ryto
kietijos vyriausybė leidžia tik
Res. — Yarda 3955
2—
4
ir
6
—
8
vai.
vakaro
jos Lietuvai daugiau pavojaus i lyg Ue bergždi garnįaį lį^lej ^^jo. Nesutiko mūs toks lua. V. V. S. uždaryta ir tuo
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir Sekmadieuiais
$559 vertės turto pasiimti.
negu iš Vokietijos. Vokiečių kurie nei kiaušinių nei gar- malonus vėjaliu plaukiantis pačiu laiku Lietuvos spausdi- 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariąs
Reiškia tik trupinius savo ga
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
kad ir žiauri, plėšri link Lie niukų nuo 1926 m. neišperėjo, žydinčių sodų kvapas, kaip nįų į Vilniją neįsileidžiania.
pagal sutartį
lį pasiinti pasiturintis Klai
tuvos politika, bet tai atvira, būtent nei Vilniaus, nei Klai- praeitų metų Velykų rytų. Vilnijoje lietuviams nei žemės
pėdos lietuvis, o visų turtų pa
gi Lenkijos atsinešimas į Lie- •
neišgelbėjo. Tat nore Saulutė gausius spindulius bė- nusipirkti neleidžiama. Už Įbė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
likti naciams.
tuvų tai kaip, kad sakoma,1 paskutinių pavojų tėvynė su rė į veidus, bet šaltu oru. Tat tuvybę p0 teismus tąsomi, kaNa, o iš Lenkijos okupuo
4631 So. Ashland Avc.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žinonė.s paskubomis bėgo na-!
viena kilni kaimo mergelė pama rimtai pagalvokim.
tos Lietuvos dalies dar šiur(Tęsinys 5 pusi.)
VIRginia 1116
4070 Archer Avė.
Tel. YARds 0994
mo.
dėl meilės ir didelės pagarbos
Kitoms
kolonijoms
ir
pro

Res. Tel. PLAza 2400
pulingesnės žinios ateina, kad
Valandos: 1—3 ir 7—8
savo karalienei pintinėlę gra testo rezoliucijos prieš Lietu
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Kasdien išskyrus Seredą
dabartinė lenkų vyriausybė
žiausių lauko gėlių įdavė. Ka vos neigimų išnešdinėjant, li
Nedčlioiais
nuo 10 iki 12 vai. dienų
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį
ten iš Lietuvos laikraščių ne
EVERY W0MAN „
da karalienė pasilenkus gėrė aukas renkant, gi mūsų kolo
KN0W REUES ON
įsileidžia, lietuviškų mokyklų
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
žiedelių malonų kvapų, gyva nijos ypač didieji veikėjai nei
atidaryti neduoda, mokslo ir
USTERINE
tė nepastebėtai kištelėjo geluo krust. Toje linkmėje nei V.
TeL YARds 5921
Ofiso TeL Canal 6122
kitas draugijas liepia lietu
Res.: KENwood 6107
rot
Res.
8342
So.
Marshfield
Avė.
nį nuodų į karalienės krūtinę V. S. skyr. valdyba, nei kitų
Res. TeL Beverly 1668
viams didelėmis sumomis iš
ir karalienė po 15 minutė mi pašaipiojų draugijų valdybos
l^enkijos gengsteriškos valdi
rė. Tai ir nuo Lenkijos vyriau nieko netaria. Nejaugi turė
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS
ninkijos išsipirkti ir tuo pa
Cliniea prooe Liatcrine Antiaeptie
sybės imdama Lietuvos vy sim kitų ^kolonijų kalbėtojus
reachea
and
kilia
dandruff
germ
Ofiso vai. nup 1—3, W9 6:30—8:30
DANTISTAS
du laiku Lietuvų užversdama
Tbere is no easder, inoro dellghtful, ot
756 West 35th Street
riausybė pintinėles švelniųjų privatiškai kviestis ir daryti
ellective way of keepdng dandruff under
2201 W. Cermak Rd.
savo propagandiniais nuodais.
ooatrol than with Listerine Antlsepiic,
žodelių gaus tai, kų gavo ana kų! Dabar nieko nedaryti Lie
ZeL CANaI 5969
famotis for roore than 25 years as a moutli
VALANDOS:
Vilnijoje 800,000 lietuvių turi
wash and gargle. Just rub it ln and folhiw
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4;30 popiet;
wlth prolonged ntaasage.
nelaiminga karalienė.
tuvos gelbėjimui būtų lygu iš
Listerlne Antiseptlc gets rid of dandruff
6 iki 8 vakare
tik vienų gimnazijų, rodos,
iK'cause it kilis the germ that causes danTrečiadieniais
ir Sekmadieniais
Crufl—the dueer Uttle bottlc-shaped
Tat, Amerikos lietuvių ko davystei. Dabar reiktų, kad
dvi pradžios mokyklas, kelis
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds
pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
t be hair and covers the scalp.
laikraščius su puse balso, gi lonijų veikėjai, ypač įžymes- kiekvienas tyras lietuvis vie
Don't waste time with remedies that
2155
West Cermak Road
irerely attack symptoms. Ūse Listerlne
Ros. 6958 So. Talman Avė.
Antiseptlc, the proved treatnient that gets
OFISO VALANDOS:
Lietuvoje 10,000, didžiumoje ' nieji, turėtų laikyti plačiai at- nos dienos uždarbį paaukotų,
at the eause. The only treatinent we know
rves. rei. GROveaUI 0617
1 — 4 ir 6:30 .— 8:30 vakare
of that is backed by ten years of resuarch
iietuviškos kilmės, lenkų turi I daras akis ne tuk į Vokietijų, profesijonalai ir draugijos ši
Ollice Tel. HEMIock 4848
and a clinical record of success in the
ir pagal autai t į
great
majorily
of
cases.
tris gimnazijas ir per virš pra bet ir į Lenkiją, gal geriausia mtinėmis užgrudytų pintines.
Lambert Pharmacal Co.. St. Louit. Mo.
TeL Calumet 6974
džios mokyklų proporciniam būt Lietuvai visu smarkumu Jei to nedarysim, nesivadinOFISO VALANDOS:
9
ryte
iki 8 vakare išskiriant sekkįm
tikrais
lietuviais.
Kas
GYDYTOJAS
IR
0M1RURGA8
monių skaičiui. Ir tuomi Le iškelti šūkį už atstatymų et
madienius ir trečiadienius
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
THE PROVED TREATMENTFM
nkijos vyriausybė nesitenkina. nografinės Lietuvos su kara jei mes triukšmingai, net baž Ispanijos ambasada WashKetv. ir Nedėliouns susitarus
*
DANDRUFF
Subatoaus Crceroj
nyčioje,
pagiedam
Lietuva,
tė

liumi
ir
laisvai
žmonių
rink

Ji duoda reikalavimus Lietu
ingtone. Nuotrauka padaryta
1446
So. 49tii Court
DANTŲ GYDYTOJAS
vos vyriausybei, kad galėtų tu seimu; vien lietuviška, kai vynė mūsų, o apčiuopiamos Amerikos Jungtinėms Valsty
Nuo 6 iki 9 vai. vak.
Klausykite
naudos
tėvynei
parūpinti
ne

po
valstybinė,
kalba;
kitomis
3259
S. Halsted Street
Lietuvoje daugiau lenkiškų
bėms pripažinus Franco vy
CHICAGO, Jl.l.
norim.
riausybę ir nacijonalistų vė PALENDACH’S TRAVEL
gimnazijų steigti; kad V. V. kalbomis mokyklos tegalimos
Ofiso TaL VIRguna 0036
Ant. žiemys,
S. skyrius iškrikdyti. Ir vis tik privatiškos; nei cento iš
liavai užplevėsavus ant ambaBUREAU
Raaidencijos Tel. BEVerly 8244
PHYS1C1AN and SURGSON
tai Lenkija Lietuvai daranti valstijos. Kvotimų laikymas
Rochester, N. Y. sados rūmų. (Acme telephoto)
Folklore
Radio
Program

Skaitytojų Žodžio Aikštė

DR. P. J, BEINAR

DR. A. J. MANIUS

DR. GEORGE L BLOŽiS

DR. MADRICE KAHN

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER J. PRILUPS

bite-

USTERINE

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

M. A. P. STULGA

DR. STRIKOLIS

EVERY SUNDAY FROM 1-2 F. M

rtllMGS THAT NEVER HAPPEN

KLAUSYKITE

TcL Pullman 7235
Res. Pullman 0263

New City Fumitn Mart

DR. A. W. JAGOfiS

RADIO PROGRAMO

VCLL,VeLU,
,F IT A Irt T
MY OLP
ERlErtP,

FRlTZ.. come/

J

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”
ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS r
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname.*

t —

Office TeL YA&oa 4787
Namų Tel. PROivect 1830

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-6; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

LIETUVIAI ADVOKATAI

Bilas
Laiškus
Konvertus
Konstitucijas
Kvitų Knygeles
Draugijoms Blankas
darbus.

Visais spaudos reikalais kreipkitės:
DRAUGAS PUBUSHING COMPANY
2334 South Oakley Avenue
Ohicago, Illinois

DR. S.BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

.’•£> 't,

Ollicc Pitone
PROspect 1028

DR. P. Z. ZALATORIS

2359 S. Leavitt St

Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706 TaL YARda 2246

DR.J.J. KOWAR

Res. 6515 S. Rockvvell Street

(K0WAR8KAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telephone REPublic 9723

2463 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekuikadieiuaia
pagal sutartį.
T«L LAFaystte 8016

6322 So. VVestern Avenue

DR. C. J. SVENCISKAS

Panedėlį, U tam ink e ir Ketverge
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

DENTISTAB

4300 So. Lairfidd Avenue

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

OFISO VALANDOS:
1U vai. ry to iki 9 vaL vakaro

Tel. Proapect 1012

Bekmadieuiais ir Tračiadianiais

Rez. Tel Republic 5047

Pagal Sutartį.

* •»

3-.

f «

Res. TeL PROspect

1821 So. Halsted Street

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BAIANOŽO-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115th
*3

TU CANaI 0257

Rezidencija 6600 So. Ąrtesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Res and Office
^6 iki 9 ^jf'arc

4631 So. Ashland Avenue

Scredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v.

Nedčliomig pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIAI ADVOKATAI

Rezidencija

6631 S. Cahfomia Avė.

Telephone YARds 1001

KAL i, ZARETSKY

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Valaudos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
ItEZIDENCIJA
Telefonas REPoblic 7868

JŪSEPH J. GRISU

DL t DUNDULIS
8939 S«. (Maremont Avė.
Valandos 8—18 A. M.

Tel CANaI 6122.

10758 S. Michigan Avė.

%

Serijas
Tikietus
Plakatus
Poste rius
Programų s
{vairius Atsišaukimus
Ir kitokius Spaudos

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuu 6 iki 8 vai. vak.
Nedčlioiais pagal sutartp

DANTISTAS

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC
— 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

GflSTOtt

464d So. Ashland Avenue

-irt
. t r...Ji.

DR. C. Z. YEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So, Ashland Avė.
arti 47tb Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal .sutartį

DR. V. L SOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir

rflnktedianiaia
4631 South Ashfcind Avė.
TaL Yarda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniaia ir
AeAtadinniaia

Treč’gdienis. halrtnd. 12. 1939

psiteis
Tik gana juokinga, • kad ne
vietos katalikiškai - tautiškų
draugijų ar kuopų iniciatyva,
bet “darbininkų turybos’’. Yra vilties, ikad tais dulykas
vėliau pakryps į gerų Lietu
vos naudai pusę.

5

spalvuotus krutumus paveiks
lus iš Lietuvos. Y patingai bu
vo graudu žiūrėti į Klaipėdos
miestų, žinant, kad šiandien
tas uostas, Lietuvos turtu ir
darbu jiagerintas, yra ranko
se teutonų. Skaudus tai įvy
kis visai tautai. Bet tas įvy
kis, gal, sutrauks visus tau
tos sūnus ir dukras į vieny
bę. kurioje būnant tokių atsi
tikimų neatsikartos.’

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINĖS
MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. K&ružiškis

šė aušrų, o Numylėtinis, kurs
yra aušra, išbudo. Ir paukš
čiai baigė savo dainų, ir Nu
mylėtinis mirė aušroje už sa
vo Mylimąjį.

Balandžio 12 Diena

KATALIKIŠKA SPAUDĄ

Paukščiai giedojimu prane

Bet tegu būna gera pamo
ka vietos parapijos šulams, ypatingai katalikiškų draugijų
bei kuopų pirmininkams, kad
politiniai dalykai reikalauja
daugiau budrumo, gilesnio dė
Vyturys
mesio. Ar neverta atnaujinti
V. V. S. skyr., ar įstoti viso
1900 S. Halsted St., Chicago, III.
Tikrai didžiu yra tas, kurs]
ms katalikiškai tautinėms drgijoms į A. L. Katalikų Fe didelę turi meilę.
Prie Chicago apskričio LR
Massachusetts valstybės gu
KSA skautų darbo prisidėjo Per skautų “bunco party” deracijų ir sudaryti draugijų
bernatorius L. Saltonstall ir
vienas jaunas ir energingas Tommy Zwinak ir William įsųryšį, kad bendrai, visų vie
IJor* Fiower Shopfc jo privati “tarnaitė” — duk
vyras. Jisai yra Jonas Rakau Monkus demonstravo signalų tos lietuvių vardu, galėtų, be
4180 Archer Avė
tė Suzana. (Acme photo)
skas iš 18-tos kolonijos ir da siuntimų su vėliavomis užsi jokių tąsymų, veikti tėvynės
lArfcvmr mo«
rbuosis kaipo skautmeisterio lipę aut bokštų, kuriuos jie sunkiose valandosel
Očiee .M > lintienu — Vt-m oi šani. •Uiili.mm- — l^ii'IntuvSnui —
pagelbininkas. Buvęs skautas, patys pastatė iš medžių nusi
Ant. Žiemys
GARSINKITES “DRAUGE”
mes galime daug tikėtis iš jo. kirstų miške.
Valio, Jonai.
ROCHESTER, N. Y. — Ko
Buvo ir pirmos pagalbos de vo 31 d., parapijos auditori
Trijų Metų Mirties Sukaktuvės
kurių išpildė joje Januškevičius, Jr., rodė
Neužilgo LRKSA skautai monstracija,
A. A.
bus suorganizuoti Marąuette skautai Algirdas Cesna, Char
ANDRIEJUS VILCIAUSKAS
Parke ir Brighton Parke. Jau les Būdžius, Albert Monkus
Jau sukako trys metai, kai
ni vyrai, kurie įdomauja tuo ir Julius Cesna.
negailestinga mirtis atskyrė iš
ir norėtų mokytis būti skautmūsų tarpo mylimų vyrų ir tėvų
Andriejų Vileiauskų.
meisteriais, kreipkitės į LĖK. Rankdarbių buvo daug ir p
Netekome savo mylimo ba
SA skautų komisijos pirmini vairių.
landžio 12 d., [1936 metais.
nkų.
PELIKSAS GUBISTA
Nors laikas tęsiasi, mes jo
Mirė bal. 9 d.. 11 vai. ryto,
Antanas Montikas buvo keniekados
negalėsime užmiršti. Lai
sulaukęs pusės amžiaus.
Mūsų vyriausias skautmcisgailestingas Dievas suteikia jam
Gimęs Lietuvoje,
Raseinių
, . ....
D ,. u ... Ipėjas. Jis 'kepė ir pardavinėtens Algirdas Rudis-Rauktis ,. u t
,,
apskr., Papilio parap., Klibalių
amžinų atilsį.
kaime.
susirgo. Greitai pysveik Al!
W
Amerikoje Išgyveno 35 met
Mes, atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš mūsų
Paliko dideliame nuliūdime:
Nepasiduok!
mylimų moterį Unų, po tėvais
tarpo, užprašėme trejas šv. Mišias už jo sielų bal. 12
Balandžio 5 dienų skautai
Kaminskaitę, sūnų Juozapų ir
jo tris anūkes, tris dukteris:
dienų, Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, 8:00 va
Praeitų ketvirtadienį nebu ir skautų vadai turėjo “splash
Onų, žentų Stanley Bednovicz.
landų ryto.
Stelių, žentų Steve Orth, ir Lovo skautų susirinkimo. Prie palty” Medinah klube. Jie
rottų,
du brolius: Adomų ir
Kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsKlerijonų. brolienę ir jų šei
žastis — Didysis Ketvirtadie buvo to klubo nario J. P. Ra
mas ir kitas gimines. Lietuvoj
tamus-as dalyvauti šiose pamaldose.
paliko daug giminių ir pažįsta
kščių svečiai.
nis.
mų.
Kūnas pašarvotas 4530 So.
Nuliūdę:
California Avė., tel LAK. 6005.
Laidotuvės įvyks ketvirtad.,
parapijinėje
svetainėje,
paga

Velykų Įspūdžiai
bal. 13 d. Iš namų 8 vai ryto
Moteris, Sūriai, Duktė ir Giminės.
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
lios, ir mūsų kolonijos lietu
dėjimo švč. Panelės par. baž
(Tęsinys iš 4 pusi.)
nyčių, kurioje įvyks gedulingos
vių draugijtj valdybų bus su
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Įėjimuose pūdomi geriausi tė sirinkimas pasitarimui, kaip
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
vynės sūnūĄ-ar. ^ukrojjjp Lie Lietuvai dabartinėj jos sun- Į gimines,
draugus-ges ir pažįsdalyvauti laidotuvėse.
IDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tuvos vairuotojai dėl Lenki- kioj būklėj pagelbėti. Labai | tamus-as
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Anūkės, Dukterys, žentai, Uru
jos gruobonių taip paklusniai gerai, nors ir pavėluotai, kad
liai, Brolienė ir Giminės.
Lai d. direktorius J. Llulevižemai lenkiasi.
šaukiama toks susirinkimas.
člus, tel. Lafayette 3572.
Sakoma, net nepuolimo su
-te
tartį su Lenkija darysianti.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Reiškia, Lietuvos vyriausybė
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
AMBULANCE
KELNER—PRUZ1N
per Lenkijų nuo Lietuvos at
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
plėšto 11,000 mylių žemės plo
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
to su sostine Vilniumi ir 800,Visi Telefonai YARDS 1741-1742
000 lietuvių ant visados atsi
4605-07 So. Hermltage Avė.
žada. Girdint tų viskų kaip gi
4447 South Salrfield Avenue
LEONARDAS EŽERSKIS
žmogui širdis džiaugsis kad
Tel. LAFAYETTE 0727
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir garbingiausioje Velykų šve
ntėje!!
koplyčios visose
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Chicagos dalyse
Vietoj džiaugsmo, junti kaž
KOPLYČIA DYKAI
kokį kartumą. Metus mintis 2025 W. 51st St.
Tel. YARDS 1278
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakaraia,
tėvynės ateitin, tave tamsus
7:00 vai. vakaro iŠ WHF0 stoties (1420 K) — Pranešėju
liūdnumas gaubia.
P. tALTOCEBAS
Res. 4543 South Paulina Street

Lietimu SkaiitH Skyrius

John F. Eudeikis

REMKITE IR PLATINĖK

Dešimt Metų Mirties Sukaktuvės
A. A.
NIKODEMAS OVERLINGAS

Jau sukako 10 metų, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš mū
sų tarpo mylimą vyrą ir tėvų —
Nikodemų Overlingų.
Netekome savo mylimo bal.
12 d., 1929 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime užmiršti. Lai
gailestingas Dievas suteikia jam amžinų atilsį.
Mes, atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų, iš mū
sų tarpo, nuoširdžiai prašome visų mūsų giminių
draugų ir pažįstamų kartu su mumis parodyti jam
savo didžiausių meilės ir gailestingumo išreiškimų —
tai yra, kad dažnai atsiminti jį savo maldose ir taip
gi šventose Komunijose, nes tai yra mirusiųjų di
džiausia paguoda.
Nuliūdę: motina Veronika, dukterys: Marijona
Mikšienė, Elena ir Lucija, sūnui: Antanas, Kazimieras,
Mykolas ir Vladislovas ir Giminės.

KAROLINA ARTIŠAUSKIENĖ
po tėvais žilvičiutė
Mirė balandžio 10 d., 1939, 8:40 vai. ryto, sulaukus pasės ainž.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio apskr., Naujamiesčio parap., Maagaigalio kaimo.
Amerikoje išgyveno 39 metus.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Jurgi, dukterį Stelių, tris
sūnus: Petrą, marčių Viktorijų ir jų šeimynų, Bronislovų, mar
čių Phyllis, ir Joną, anūkę Karolytę, tris seseris: Paulinų Kowarskienę, Marijonų Jasnauskienę ir Juozapinų Klikūnienę ir jų
šeimynas ir daug kitų giminių.
Priklausė prie Šv. Petronėlės Dr-stės ir S. L. A. L34 kp.
Kūnas pašarvotas 3214 So. Union Avė. Telefonas VICtory
6375.
Laidotuvės įvyks penktadienį, ,balandžio 14 d., iš namų 8 vai.
ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio Į«tr. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta
j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kvieičame visus gimines, draugus-ges ir pažyetamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnai, Marčios, Anūkė, Seserys ir Gi

minės.
Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Telefonas Yards 0781.

LAIDOTUViy

DIREKTORIAI

DYKAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII A Al P C patarnavimas

HnlDULANbL

Balandžio 12, 8 vai. vakare,

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

DYKAI

f

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

IGNACAS TIŠKUS
Mirė bal. 11 d., 1939 m., 2:29 v. p. p.. sulaukęs pusės amt.
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Žarėnų parapijoj, Gedikienų kaime.
Patiko dideliame nulttldime:
moterį Marijonų, po tėvais Frlaraltė, 4 sūnus: Anufrų. mar
čių Julių, tValter. marčių He
leri, Ignacų, marčių Dolorea, Ir
Jerome, du anūkus, švoger) ir
švogerkų — Jonų It Emilijų Abromavlčius ir Jų šeimų, pus
brolį Pranciškų
Budvldų. jo
moterį Martbų ir kitas gimines.
Lietuvoje paliko 2 brolius: An
tanų ir Stanislovą, seserį Liud
vikų Sirutis, Jų šeimas Ir ki
tas gimines.
Kūnas pašarvotas — 10725

Prairta. Avenue.
Laidotuvės įvyks IMtad.. bal.
15 d. Iš namų it:PO vai. ryto
bus atlydėtas J Visų šventų pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. l‘o pamaldų bus nu
lydėtas į ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines. draugus-ges Ir pažįstamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Minsi, Mar
čios, Artftfcsi, ftvogevi-. švngcrica. Pusbrolis ir Giminės.
iMtdotuvių direktorius 8. P,
Mateika, tai. YARdi 1128.

Į > ? jr

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ

1646 Weat 461h Street
Phone YARde 0781-0782

Albert V. Petkus

4704 S. Westem Avenue
TeL LAFayette 8024

3354 So. Halsted St

P. i Kitas

Telefonas YARds 1419

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENEHAN MONUMENT COMPANY
North Westenn Avė.
Bkyrlm

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
•kanai m* Moly Bapukfcn Mala. #900 Wwt 111* Btreet

DIENĄ IR NAKTĮ

Authony B. Petkus
e «
Ladiamz n Sanai

6834 So. Western Avė.
GROvehfll 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

■ 2314 West 23rd Place

1. Liitem

4848 So. California Av
Phone LAFeyette 3572

S. P. Mažeika
Altanas M. Pkillies

3319 Lituanica Avenue
Phone YARJs 1138-1139

3307 litn&niea Avė.
Phone YABds 4908

i ,i p * * jį I fci j| |.
i

nwxtrnxs

i

sitarti* apie 20-tųjį ARD sei-l
mų, kuris įvyks gegužės 28 d.!
Visų ARD skyrių prašome at
siųsti atstoves susirinkimam
A. Nausėdienė, ARD pirm.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Lietuviams
Oakforestiečiams

Tr<»A5«Hi<»ni<*. balnnd. 12. 1939

Svarbus Susirinkimas
j

WEST SIDE. — Marijonų
Rėmėjų 19-to skyriaus susi
rinkimas įvyks šį vakarų 7:30
vai. balandžio 12 d., ‘Draugo’
name, 2334 S. Oakley Avė.
Prašau visų narių atsilanky-.
ti, nes turime pasitarti kas
link vasarinių išvažiavimų ir
kitais svarbiais reikalais.

Federacijos Cbicagos aps
krities svarbus susirinkimas įvyks šį vakarų, bal. 12 d., Au
šros Vartų parapijos salėje,
West Side. Susirinkimas tu
rėjo įvykti praeitų ketvirta
dienį, bet iš priežasties Did
žiojo Ketvirtadienio, nukeltas
į šį ketvirtadienį. Skyrių, or
ganizacijų apskričių, draugi
jų, kur nėra skyrių, atstovai
ir visi katalikų vadai, veikė
jai kviečiami skaitlingai su
sirinkti. Yra daug aktualijų.

CLASSIFIED
ATYDA!
Pataisom. Išvalom, suprosinam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam (dedame pa
mušalus. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRginia 1093. — Ovcrliugfc)
Valymo. Pmsljimn ir Taisymo KruuREIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina namų darbui.
Nėra vaikų. Mažas apartmentas. Pa
silikti vakarais. Atalšauklte; Lawnįlalė 5878.

CLASSIFIED
PAZ4DAVTMUI LOTAI
Parsiduoda S lotai; ant Francisco
gatvės, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki
VVeatem Avė. Verti 31500.00; ati
duosiu už 3300.00; Verta apžiūrėti
šių. vietą. Čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite; 1741 Wm CiriIcrton St.

Nors Velykos jau praėjo,
PARDAVIMUI
5-kambarlų
mūrinis cottage. Dideli
bet velykinės išpažinties lai
kambariai; furnacu apšildomi; nrtl
mokyklų, parkų, krautuvių.
R7O4
kas dar nepasibaigęs. Mes ži
South Artcslan Avenue, Chicago. m.
PARDAVIMUI NAMAI
nome, kad Oak Foreste daug
Parduodame už numažintas kal
PARDAVIMUI
nas tiems, kurie greitai pirks foryra lietuvių katalikų, kurie
ž-fletų namas parsiduoda pigiai.
kJozuotus namus Marąuette Parke ii
Stltu vandeniu šildomas, po 6 kam
kitose gerose vietose.
neturi progos lietuviškai iš
20-fletų apartment — po S. 4 ir barius. viskas naujausios mados.
S kambarius. Naujas namas; J mėne 1928 8. 47th Conrt, Cicero. Illinois.
pažinties prieiti, nes tik kar
si neša $1,250.00.
18-fletų apartmentas — po 3 Ir
PARDAVIMUI NAMAS
tais vienas kitas kunigas nu
Valdyba 4 kambarius; rendomis J mėnesi ne Apartment bulldlng; 4 6-kambarių
ša
$1.085.00
važiuoja esamus' ten lietuvius
fletal; garo šiluma; lotas 60x125?
16-flėtų apartmentas — po 3 ir (eigos
$190.00 ) mėnesi. Marąuette
4
kambarius;
rendų
i
mėnesi
neša
atlankyti, išpažinčių išklausy
Parke. Parduosiu už vidutinišką paBRIDGEPORT. — Šv. Ka $950.00.
'
10-fletų apartmentas — po 4 ir slulijlmą. Atsišaukite: 6622 So. Ealrti, pamokyti, suraminti. O ži
zimiero Akademijos Rėmėjų 2 5 kambarius; kaina tiktai $18,000. Mcl“ Avc., tcl. Prospcct 4201.
nomas dalykas, kad lietuviui
Marąuette Parke, marinis 6-kamPARDAVIMUI ŪKIS
skyrius turės savo susirinki barių bungak>w; arti 63ėlos. Karštu
yra daug lengviau ant širdies,
vandeniu apšildomas. Tiktai $4,460. 160 akerų Ūkis. 90 akerių dirbama
mų penktadienį, baland. 14 d. 2-fletų gražus mūrinis namas; žemė; 70 akerių miškas. 11 budiValdyba
kuomet jis turi progos savo
belsmontas. Arti 6Šėlos. Pil ninkų. Nėra mortgage; neapgyventa.
7:30 vai. vak., Šv. Jurgio par. gražus
Galite užimti kad ir rytoj. Biznio
na kaina $3,500.00.
gimta kalba ir su savo tau
didelis vasarinis
rezortas.
Brighton Parke: krautuvė ir 4 vieta;
mokyklos kambaryje. Visos kambariai. Mūr. namas, tiktai $3000. Kaina buvo
$18,000. Dabar 310,000
Taipgi
gerai išėjo “Links
tos žmogum pasikalbėti, pasi
— cash kaina. Jmokėkit $6.00 0 ar
Namas su groserne ir bučerne, genarės prašomos atsilankyti. Iš J^ntT.
mų dienų apturėjom“ visiems į
S7.000,
likusius
ant
morglčlo.
guosti.
John Schultz. Route No. 1. Rox
programo dalyviams jų gie
girsite raportus iš vajaus va- rnatrd“Xatiškoanamo.al ar ma‘ny8,u 46 Imn«. Mtchlgan.
Chicago jaunieji lietuviai
karionės° ir iš bunco party.
.Pr,e Kedz’e
6fl85*O8: Jn3,rt*
dant. Toliau radio valanda
RF.NDON ŪKIS
h
J Inls namas, krautuvė ir 6 kamb. lie
kunigai apsiima kas mėnuo
40 akėti, ūkis; Reloit, Wisconsin’e;'
tas. Kaina tiktai $9.000.
Bus
renkama
komisijos
dėl
į prasidės puse valandos vėliau
Kampinis namas. Mūrinis. Krautu renda $10.00 J mėnesi: geram vvrul
Illinois gub. Henry Horner grįždamas iš Floridos į Springnuvažiuoti į Oak Forest pas
vė
Ir 3 f lėtai; kaina tiktai $3.500.00. ar moterel dėl prižiūrėjimo atiduo
ateinančių
piknikų.
Taigi
su

— nuo 6 iki 7 vai. vakare, vie field užvakar trumpam laikui buvo sustojęs Chicagoj.
Taipgi mainome namus, bet mai sime dykai. Atsišaukite: 2155 North
lietuvius išpažinčių išklausy
turi būti teisinga abiem pusėm. Kilboum Avė., Chicago, Illinois. Tel.
sirinkimas nepaprastai svar ną
(Acme telephoto)
Aš pats nuo savęs užtikrinu visiems AT.Rnnv 7904.
ti ir suteikti dvasinio sura toje dabartinio laiko nuo 5:30
bus ir visos teikitės atsilan teisingą patarnavimą.
iki 6:30.
PARDAVIMUI BUČERN'f:
Kam reikia paskolų prirengiame
minimo. Taigi, visi Oak Fo
rolinų Artišauskienę suteikda- Žemaičių Kultūros klubo su kyti ir naujų narių atsivesti be jokių lškaščių.
Turiu, greitai parduoti už pigią kal
Kita Budriko radio prog
ną bučemę. Biznis Išdirbtas per 15
rest lietuviai prašomi susirin
CHARLES URNICH
mos jai paskutinį patarnavi- sirinkimas bus Hollywood sa prirašyti.
Valdyba
metų.
Pardavimo priežastį ištirsit
(KAZYS URNIKAS)
rama
bus
ketvirtadienio
va

kti savo koplyčioje ketvirta
nnt vietos. Ats’šauklte: 836 Wes»
mų bei atsisveikinimų.
Įėję, 2417 W. 43rd St., ketvir2500 West 63rd Street
Cnllerton St.. Chicago. Illinois.
dienį (ketverge), balandžio 13 kare, nuo 7 ik*j. 8 vai., iš sto
S-tros lubos. Įėjimas Iš Campbell
. _.
.
. ,
v,
tadienį, balandžio 13 d., 7 vaPARDAVIMUI NAMAS
Avė. pusės.
A. Launnavich, rast. ,
, ’
SHE LOŠT 20
d., lygiai 10 vai. ryto. Atva ties WHFC, 1420 k. Bus gra
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
VALANDOS: ryte nuo 9 iki 12, O
landų vakare.
šuj. 1 apačlol: furnacu apšildomas:
vakarais nuo 7 Iki 9.
žiuos du lietuviai kunigai.' Pa žių dainų ir geros akordijogaradžlus. Atsišaukite: S42I Sonth
POIINDS
OF
FAT
Snrlngfield Avc.
Tel. Lavmdale —
Antanas Rudokas, fin. rašt.
skleiskite tų žinių tarpe visų nų muzikos. Be to, bus asme
6291.
Trečiadienio vakare, balan
lietuvių ir paraginkite, ypa nų ir draugijų pranešimai. džio 12 d., Elenos Kadzeivick
Feel full of pep and possess tha
REIK A T .TNG A MERGINA
form you erave—you can’t
AR MOTERIS
Šv. Kazimiero Akademijos alender
tingai tuos, kurie atšalę tikė Taigi, nepamirškite pasiklau namuose, 6919 So. Campbell
■EtlIVI PAIN IN FIW MINUTII
lf you llsten to gossipera.
Reikalinga moteris ar mergina, bai
To
rcliere
the
torturing
pain
of
Neuritb.
To take off excess fat go light on
Radio Mėgėjas
gusi mokslą, mokanti kalbėti gerai
Rheumatism. Neuralgia or Lumbago io a
jime, ir kurie seniai yra buvę syti.
meats, butter, cream and sugAvė., 8 vai. vakare, įvyks LR Rėmėjų Dr-jos susirinkimas į- fatty
few minutes, get the Doetor'a formula
lietuviškai, dirbti kaipo receptionlst.
ary sweets — eat more fruit and
NURITO. Dependable—no opiatea, no narvyks
ketvirtadienio
vakare,
Turi būti tam 25 ir 40 metų am
išpažinties, kad taip pat atsi
vegetables
and
take
a
half
teaspooneotice.
Doea
tne
work
qulcltly
—
mušt
relieva
KSA paneik} kuopos “Femi-i
žiaus. Atsišaukite ____
worst pain, to your satiafaction in a few
ful of Kruschen Salts in a glass of
bal. 13 d., 7:30 vai., Šv. Ka hot
minutes or money back at Druggista. Don’t
CONFAD STUDIO.
lankytų.
water every morning to elimiPranešimai nine Fancies“ mėnesinis su zimiero
auffer. U»e NURITO on thia guarantee today.
420 Wcst 63rd St.
nate excesa waste.
Akademijoj. Laukiam
Tetcfon»» Englewoo<l 5883.
Kun. S. Petrauskas
Mrs. Elma Verille of Havre de
BRIDGEPORT. — Mirė sirinkimas. Prašoma visų na atstovių iš visų ARD skyrių Grace, Md., writea: “I took off 20
lbs.—my clothea flt me fine now.”
rių susirinkti, nes yra svar
No drastic cathartics—no constlKad bedievis įgys galę, pri Nuosavybė PARDAVIMUI
draugijos Šv. Petronėlės na
su
raportais
iš
įvykusių
me
— Roomlng Housc. 14
pation
—
būt
blissful
daily
bowel
acbių
reikalų
svarstymui.
Be
to,
Močiutes Suokalbis
kambarių. Karštuvandeniu apšildo
tion when you take your little daily sijuoks iš tavo teisių.
rė Karolina Artišauskienė. Na
ma. trvs vanlos: 2-karų garadžlus;
atvyks iš Forest Akademijos tinių vajų. Be to, turime pa- doae of Kruschen.
lotas 86x190; (eigos $200 00 I mė
Kas nenori būti pikto ver nesi.
BRIGHTON PARK. — Mo rėš malonėkite susirinkti prie
Parsiduoda pigiai. Savininkas:
Mrs.
Johnson,
“
liat
designer
”
,
<8 North Tx)tus Avenue. Tel. Cogu, turi kovoti už gerų.
.
. F
terų Sų-go-s 20 kuopos choras velionies namo, 321.4 S. Union
nmhiis 4961.
.
.
iv
su įvairios mados skrybėlėmis
♦__
įstato scenoje 4-rių veiksimų Avė., petnycioj, balandžio 14ĮT“f vi
Išalkusiam tik duona rūpi.
PARDUODA PIGIAI IR MAINO
Bus užkandžio ir dovanų.
komedijų “Močiutės suokal d., 8 vai. ryto. Iš tenai nuC. po 5 kambarius, mūrinis namas
Juo didesne liuosybe naudo 1apie
11 metų senumo; apšildomas;
Valdyba
bis“, balandžio 23 d., parapi lydėsime į bažnyčių a. a. Kasis piktybė, tuo mažiau liuo- parduos pigiai arba mainys ant farmos ar kelių akerų žemės netoli
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU
jos salėje, 5 vai. vak. (durys
sybės turės gerumas.
Chtcagoa
16 fletų po 4 ir 3 kambarius; mū
bus atdaros nuo 4 vai.). Vai
rinis namas; Marąuette Parke netoli
“
GRIPSHOLM
”
<3rd St. Kaina pigi; Rendos $8000.00
Tnrtn* virš
dinimas bus pradėtas laiku,
} metus.
13,100,000.00
Geg.-May 31 d., 1939
nės po vaidinimo seks šokiai
Krautuvė Ir 4 kambarių Getas, prie
(8 vai.).
Stock Yards. Tinkamas saliunul. Mai

NEURITIS

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda

nys ant lotų ar cottage ar ko kito.

Vėliau “Drauge“ bus pla
čiau parašyta apie statomųjį
veikalų.
Koresp. A. P.

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą,
pradėkite ruoštis iš anks

agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

BRIGHTON PARK. — Še
štadienį, balandžio 15 d., pa
rapijos salėj Lietuvos Vyčių
36 kuopa rengia pasilinksmi
nimo — šokių vakarų ir kvie
čia visų vietos ir kitų kolo
nijų jaunimų atsilankyti. A.
Ziljs, Jr., padedant Stelai Sa
butis, Sopliie Gimbut, Joseph
Smukstai ir Frank Sapikui di
rba, kad šis vakaras kuo il
giausia pasiliktų atminty vi
sų dalyvavusių.

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

Ann Antelek ir Art Lind, du.žvaiciždės Greater Olympia
Circus. Si circus atvyksta. į Chicagų ir pasirodys Chicago StaŠokiams grieš Jack Barrys diume pradedant balandžio 14 dienų.
ir jo orkestrą. Pradžia 8:30.
Įžanga 35c.
T. Z., Jr. Jr

jant.

;

AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 7790

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Comer Archer and
Sacramento Avė.)

Taipgi turime gerų Ir pigių lotų ne
toli Marąuette Park tr kitur. Kas
manot pirkti ar mainyti kreipkitės
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. VILIMAS.
6800 So. Maplewood Avenue.

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki
$5,000.00

Kam Kankintis?

ISmokėjom
Už padėtus
pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų
Morgiėių

4%

Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirenduoti

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

STANDARD FEDERAL SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAGO

LEO NORKUS, Ir.

BUDRIKO RADIO
VALANDA

Budriko radio valanda pra
eitų sekmadienio vakarų su
teikė man didelio smagumo.
Tos liaudies dainelės, kurios
dažnai tenka girdėti Budriko Į
radio programose, taip gra
žiai skamba oro bangomis,
kad niekad nenusibosta klau
syti. Ypatingai jos labai man
patiko Velykų radio valandoj,
Rimkui, Čiapui ir kitiems mū
sų dainininkams jas dainuo

70 akerių
ūkis netoli Chlcagos.
Parduosim pigiai su mašinom ir ste
ku; gera žemė prie molio.

to. “Draugo“ laivakorčių

šoksim, Šoksim

RADIO

6 kambarių bungalovr, prie 64th St.
j Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba
Akles Lietuvoje.

Mes nevartojam nei mašinos,
net elektrlkoe. Garantuojame sugarbinluotl
blle
kokios
rūšies
plaukus. $6.60 vertybė — II* uvaltą Ūktai $4.60.

BIRNICE ’S BEAUTY
8H O P
1725 WE8T 47TH STREET
Kamp. Hermitaga. Tel. Varda 2771

16 metų patyrimo.

JU8TIN MACKLEWICH
President
HELEN KUCHINSKA8, 8ee.

DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alna yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūSies produktų.
Urmo (trbolcsnle) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64th St.

Tel. Hetnlock 6240

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
Prien&momis Kainomis.

MILDA AUTO SALES

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS

Telefonas VICtory 1696

Moderniild&asU ir Pato
giausia Valgykla
Bridgeporta

Incorporated

750 W. 31st Street

Tel. Prospect 0745-0746

A. JL NORKUS, savininkas

W%olMale Only

5931-33 So. Ashland A've.

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkas Kuraitis, Savininkas

UNIVERSAL
RESTAURANT

•ntr tikrai Lie
Pas mus galima gar
tuvišką
Deg
' — -Importą Valstybiną
va
tiną.
Mes Ir VIĮsi Mflsų Darbininkai
Lietuviai, pP?. P. Ir M. DMmtdas
Savininkai

K

Tel. Victory 9670

Kiekvieno kataliko yra šv.
priedermė skaityti vien kata,likiškus laikriščius.
Kas skaito bedieviškus laikrašuius, tas platina čia ant
žemis velnio karalystę.

