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New Yorko arkivyskupija gauna ganytoją
Arkivyskupu paskirtas Bostono, Mass.,
auiilinis vyskupas F. J. Spėtinus

D. Britanijos ministras pirmininkas
ir vėl maldina diktatorių Hitlerį

Naujas ganytojas 13 metų
yra darbavęsis Vatikane
VATIKANAS, bal. 24. — metais paskirtas tituliniu vy-,
— Šventasis Tėvas Pijus XII skupu ir grąžinta? į Bostono
New Yorko arkivyskupu pas arkivyskupiją.
kyrė Bostono, Mass., arkivys- Vyskupą Spellmaną vysku
įpijos JE. auxilinį vyskupą) pu konsekravo darbartiniš
J. Spellmaną.
Šventasis Tėvas Pijus XII’
Naujas ganytojas užims mi (tuometinis kardinolas Pace- (
rūsio kardinolo Hayeso vietą. Iii — popiežiaus Pijaus XI
Popiežiaus Pijaus XI lai valstybinis sekretorius).
kais vyskupas
Spellmanas Vyskupas Spellman yra lo-t
[
(tuomet prelatas) apie 13 me tynų kalbos gįlus žinovas.
tų yra darbavęsis Vatikane —
Gimęs IVbitman, Mass., 18-1
valstybės sekretorijate. 1932 ! 89 m., gegužės 4 d.

Pratartas Ruoseveltas kongresu
siuto pertvarkyti vyriausybe
WASHINGTON, bal. 24.—
Pranešta, prez. Rooseveltas
rytoj kongresui įteiks vyriau
sybės departamentą ir bedar
bių šelpimo vykdymo peror
ganizavimo bilių.
Sakoma, prezidentas pasiū
lys kongresui;
1. Planą konsoliduoti WPA,
l’WA, US. llousjng Autliority, iždo departamento viešųjų
namų diviziją irviešųjų kelių
biurą.
2. Planą konsoliduoti visas
vyriausybės paskolų teikimo
agencijas.

3. Sumanymą įsteigti “ge
rovės agenciją”, arba “apdraudos agenciją” ir jai pa
vesti Sočiai Security boardą,
NYA ir švietimo ir viešojo
sveikumo tarnybos biurus.
4. Planą vyriausybės depar
tamentuose panaikinti toly
gias (duplikines) funkcijas.
Šiuo paskutiniu planu pre
zidentas, matyt, nori sumažin
ti įvairiausių vyriausybės biu
rų, agencijų, komisijų ir kt.
skaičių. Sakoma, tuo būdu per
metus bus sutaupyta iki 25
milijonų dol. išlaidų.

Opozicija labai nepatenkinta;
Chamberlainas aiškinasi
LONDONAS, bal. 24. .—
Ministras pirmininkas Cliamberlainas šiandien parlamen
te aiškinosi, kad Britanijos
aml>asadoriau8 siuntimas at
gal Berlynan nereiškia, kad
jo vyriausybė darytų kokius
nors nusileidimus Hitleriui,
arba Vokieti jai.
Jis sakė, Britanijos vyriau
sybė nepripažįsta Vokietijos
užgrobimų ir to pakanka opo
zicijai.

atšauktas, kai Hitleris užgro
bė Čekoslovakiją.

Nors Britanija ir toliau energingai rūpinasi savo sau
gumu ir visur vykdomas ka
rinis pasiruošimas prieš totalitines valstybes, bet opozici
ja reiškia nesitenkinimo tuo
ministro pirmininko chroniš
ku maldininmu. Opozicija nu
rodo, kad maldinimais kaip
seniau, taip dabar kas gera
nebus atsiekta. Bet kad dik
tatoriams ragai bils' SttStipLONDONAS, bal. 24. —
1-1111, tas yra tikriausia.
Danijos sosto įpėdinis princas Frederikai atvyko Cliicagon porai dienų. Jis su žmonc Britų valdinėse sferose pri(Acme teleplioto). pažįstama, kad ministras pir Sakoma, opozicija parlamen
yra šio atvaizdo centre. Atvyko1 į Ameriką prekybos reikalais.
mininkas Chamberlainas ir te reikalaus vyriausybės, kad
kti tėviškės šauliams ginklų.
vėl imasi maldinti Vokietijos ji išaiškintų kokiais sumeti
Juk bus labai gražus tėviškės
Į diktatorių Hitlerį. Jo vadau- mais ir vėl pasiduoda na
branginimo pavyzdys, jei už
•jama vyriausybė atjgal į Ber- ciams ir fašistams. Juk maldi
sienyje gyvenančio tautiečio
’lyną siunčia savo ambasado- narni diktatoriai gaus progos
I rių Sir Nevile Hendersoną, naujas teritorijas savintis ir
padovanotą ginklą su atitinka
KAUNAS, bal. 21. — Šio mais įrašais jo kaimo ar val ' BERLYNAS, bal. 24. — kurs kovo 17 d. iš ten buvo grobti.
mis dienomis parengtas vals sčiaus šaulys, reikalui atsiti • Kai darbininkai fabrikuose
tybės sienai apsaugoti įstaty kus, panaudos neLkito užpuoli. skubotai gamina ginklus ir a- LATVIJA PAILGINA KA
... 6 .
?
mui, 4>et savo že®ės apgyni-j
mo projektas.
REIV AVIMO TARNYBĄ

NACIAI RYŽTASI
SUGRIAUTI REICHO
APSIAUTIMĄ

VĖLIAUSIOS
IS LIETUVOS

• m • •
» • n x
imumciją, nacių diplomatai nu
miui. Taigi, neuragirskite savo ,
, . .
.

PASKIRTI DEVYNI
ĮMONININKAI
PAGYVINTI GHICAGĄ

s šau-«kaitę <M>«ojasi griauti, san- RYGA, bal. 24. — Latvijos
tėviškės šaulį
tuvas su išgraviruota aukoto tarvės valstybių Vokietijai ap prezidentas Ulmanis patvirtimetų žemės tvarkymo komisi
' no ministrų kabineto nuosjo pavarde kainuoja 125 litai siausti statomas sienas.
jos darbų planan įtraukta
ChicagĮos Prekybos sąjunga
Nacių vyriausybė ir spauda Į prendį, kuriuo pailginamas
(21doleris).
141,572 hektarų tvarkytino
pažymi, kad Vokietija nieku privalomas kareiviavimas nuo (Chicago Association of Coploto. Šis plotas bus išskirs
būdu nepasiduos apsiausti ir 12 iki 18 mėnesių. Be to ori- mmerce) nusprendė pagyvin
tytas vienkiemiais ir pritai IŠ PALESTINOS PAŠALI prieš tai imsis visų galimi/ ne* tarnybai paskirtas 22 mė- ai Chicago miestą. Būtent, no
NAMI ŽYDAI BĖGLIAI
kintas našesnio ūkininkavimo
Irimą į miestą patraukti dausau priemonių. Sako, Romos nėšių laikas.
sąlygoms.
HAI FA, Palestina, bal. 24.
Įgiau įvairių pramonių, sukel
Berlyno ašis nebus palaužta,
I
— Šimtai žydų bėglių su mo
nors prieš ją susimestų Euro ITALIJA PAŠALINA KO ti čia geresnes gyvenimo ir
terimis
ir
vaikais
sušmuge• KAUNAS, bal. 21. — Iki
[darbo sąlygas piliečiams, pra
pos daugumas. Bet tas daugu
RESPONDENTĄ
šiol aprūpinami maistu ir pa liuota į Palestiną. Kai kurie mas yra tik pasakoje. Daugu
‘plėsti miesto ribas ir patį
ROMA, bal. 24. — Italijos i miestą padaryti švaresniu ir
stoge 1,700 užregistruotų čia stačiai iš laivų paleisti į pa
mas yra Vokietijos pusėje.
vyriausybės nuosprendžiu iš .žavingesnių pašaliečiams, ku
krantes.
pabėgusių klaipėdiečių.
Europos valstybių daugumą,
Egiptas,
NEW YORK, bal. 24. — ‘ ALEXANDRIA,
Italijos pašalinamas Chicago prių daug čia lankosi įvairiais
Britų policija bėglius išgau
Carnegie fundacijos tarptauti bal. 24. — Čia yra britų karo KAUNAS, bal. 21. — Švie- do ir nežinia kur siunčia. Pa- sako naciai, Versalio neteisin Daily News korespondentas biznio reikalais ir pasižmonė
nei taikai direktorius dr. Ja laivyno stotis. Vakar atplau timo ministras dr. Bistras lotinos gyventojai žydai pro- ga taikos sutartis pastūmė R. Mowrer, Kaltinamas ne
ti, arba vasaroti.
Vokietijos pusėn.
mes T. Shotvvell metiniam ra kė dar .vienas transportinis spaudai pareiškė, kad bus to-‘testuoja.
nuolankių Italijai žinių raši
To siekimui minėta sąjun
porte pareiškia, kad visokį ka laivas su kariuomene, Egipto bulinama mokyklų programa
Nacių spauda pažymi, kad1 nėjimu.
ga paskyrė komisiją iš devy
riniai laimėjimai visados ne saugumui skiriama. Sužino- ir veikimas. Ypatingai bus
Vokietija ignoruoja Lenkijos
BUVUSIAM KARALIUI
laimingai užsibaigia patiems 'ma, kad šiandien Egipte yra globojami gabieji mokiniai ir GRAŽINAMOS SAVASTYS išsisukinėjimus nuo statomų UŽDRAUDĖ ARKIVYSKU nių žymiausiųjų miesto įmo[daugiau kaip 50,000 britų ka[nininkų. Ji autorizuota savo
laimėtojams.
PUI GYVENTI SAVO
rūpinamasi mokytojų pažan BURGOS, bal. 24. — Ispa- jai reikalavimų. Sako, ateis
žygiams, kaip tai skelbimams
'rinomenės, įėmus Egipto vy
.
,
. . laikas, kad Dancigo miestas
Vokietija, Italija ir Japonigumu.
NAMUOSE
nijos
vyriausybė
nusprendė
,
.
,
__
,.
...
.
[ir
kitiems reikalams, išleisti
riausybės tarnybon pašauktas
,
. bus sujungtas su Vokietija ir
ja šiandien didžiuojasi savo
~
buvusiam
karaliui
Alfonsui,
,
.
„
.
,
,
SALZBURGAS,
Austri 600,000 dolerių.
atsargas. Į šiaurinį Suezo per
-xi.i _ ir giminėms
: -__ : i-skersai Dancigo koridorių bus
kariniu galingumu ir visais
KAUNAS, bal. 21. _ Vv-!«_
Vy-|j0 ___
namiškiams
įkaso galą sutraukta apie 15
išvestas vokiškas koridorius ja, bal. 24. — Naciai uždrau < Prieš pradėsiant savo vei
pašaliais grobia, kas tik gali
riausybė
priėmė
nepaprastoketvirtosios
kartos
grąžindė vietos arkivyskupui S.
karo laivų ir laukiama jų dau
klą komisija pirmiau iš visų
ma užgrobti. Ir džiūgauja
jo meto įstatymą. Nepapras ti visas nekilnojamas savas Vokietijai susisiekti su R
Waitzui gyventi savo reziden
giau. Šis perkasas britams yPrūsija.
miesto dalių surinks pasiūly
šiais savo laimėjimais. Bet
tąjį mietą paskelbus, politinių tis, suvalstybintas 1931 m.
cijoje. Arkivyskupas tuo rei
ra gyvoji arterija susisiekti
mus,
sumanymus ir idėjas. Iš
organizacijų veikimas sustab paskelbus respubliką.
šie laimėjimai be mažiausio
kalu
kreipės
pas
Hitlerį.
su Indija. Tad ji ir saugoja
LENKIJOS PASIUNTINYS
jų parinks tinkamiausias ir
pastovumo. Tai liudija netoli
domas.
ma, kad nepakliūtų į Italijos
Apie
monarchijas
atstatyPAKVIESTAS
NAMO
imsis kampanijos miesto gai
mos praeities istorija, nurodo
rankas.
DĖL LAIVO SUDEGIMO vinimui.
KAUNAS,
bal.
21.
—
Vy'
m
*
ko1
kaa
nėra
kalbos
Shotwell.
LONDONAS, bal. 24. —
SULAIKYTAS SARGAS
riausybė priėmė priesaikos ir,
Štai kad ir Napoleonas III,
Lenkijos ambasadorius Brita
Komisija pasiryžusi vieną
VOKIEČIAI KOLONISTAI iškilmingo pasižadėjimo teks- STATYS ŠAULIŲ NAMUS
19-ojo šimtmečio žymusis fa
nijai, grafas Račinskis skubo HAVRE, Prancūzija, bal. svarbų darbą atlikti — pasi
IGNORUOJA ČIL£S
šistas, per 18 metų sėkmingai
tus visiems valstybės tarnau LINKUVA. — Linkuvos tai pakviestas į Varšuvą.
24. — Autoritetai sulaikė Ce rūpinti sumažinti mokesčius
MOKYKLAS
tojams prisaikdinti.
vykdė užkariavimus. Bet jo
zarį Francką, 19 m. amž., su (taksas), užtrauktus mokes
valsčiaus savivaldybė
šau
režimo žvaigždė po to greitai SANTIAGO, Čilė bal. 24.
liams perleido didžiulį pasta- NACIŲ NUSISKUNDIMAI degusio garlaivio “Paris” ai čius išrinkti ir ateities mokės
užgęso. Ties Sedanu jis buvo
zasietį sargą. Jis įtariamas čiams padėti pastovų pagrin
KAUNAS, bal. 21. — Apsitą, vadinamą “magaziną”,
DĖL LENKŲ
— Vyriausybė iškėlė aikštėn,
gynimo Fondui iki šiol suau-[kurį šauliai tinkamai atremon
nugalėtas ir po to ekonomi
šio laivo padegimu, ar sąmo
kad netoli šio miesto prieš de
du
BERLYNAS, ihal. 23. —
niai sunkumai jį visiškai par
kotą 1,7000,000 litų. Provinci- tavę turės nuosavus namus,
kslu laivą sudeginti.
šimtį metų įsikūrusi vokiečių
Nacių
spauda
iškelia
nusis

[joje vajus tęsiamas ir toliau.'šiuose namuose numauta įblaškė.
kolonija ignoruoja ne tik val
kundimų, kad lenkai puola ir
Tikimasi viso surinkti per1 rengti didžiulę salę ir kt.
ISPANIJA Iš BRITANIJOS
stybines mokyklas, bet ir visspaudžia Lenkijoje gyvenan
tris milijonus litų.
KETURI ŽUVO EŽERE
GAVO MAISTO
CHICAGO SRITIS. — De
kas tik yra valstybinio.
Šaulių namams statyti iš čius vokiečius.
BILBAO, Ispanija, bal. 24. besuota; popiet ar vakare nu
HURON, O., bal. 24. — Mi- Jų vaikai kalba tik vokiškai.
rinktas komitetas, kuris ir rū
PIRKITE GINKLUS TĖ
—
Britų vyriausybė Ispani matomas lietus; maža tempe
llerio šeimos iš šio miesto ke Kolonistai pasirengę grįžti
pinasi šio pastato sutvarky PARYŽIUS, bal. 24. — La
VIŠKĖS ŠAULIAMS
turi asmenys nuskendo Erie Vokietijon. Jų įsikūrimui Čimu bei atremontavimu. Šiau Seyne laivų dokuose sudegė jos vyriausybei prisiuntė 500 ratūros atmaina.
Saulė teka 4:54, leidžiasi
ežere valčiai apvirtus. Tarp Jės vyriausybė daug kuo gel KAUNAS, bal. 21. — Už lių namui įrengti numatoma garlaivis Angers, 9,847 tonų tonų įvairių rūšių maisto pro
6:42.
sienio lietuviai kviečiami pir- išleisti per 6,000 litų.
Žuvusiųjų yra du vaikai.
bėjo..
dūktų.
,
talpos.

KARO LAIMĖTOJAI
PASKIAU VISADOS
SKAUDŽIAI NUGALIMI

KAUNAS/UI 21.

— Šių

BRITANIJA EGIPTAN
SUTRAUKIA DAUG
KARIUOMENĖS
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<r^tlna.
Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlslunCiama tam tiks
lui pailo ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros.
Korespondentų
praio rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima raiomaja
mašinšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų.
Pasenusios kores
pondencijos lalkraitin nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikštavua

Entered as 8econd-Class Matter March II, 1*1<, at
Cklcsgo, Illinois Under tha Act of March 1. 1(7*.

Ir Vėl Su Hitleriu?
Anglijos premieras Chamberlainas įsakė
savo ambasadoriui Neville Henderson grįžti
į Berlyną. Jis iš čia buvo atšauktas po Če
koslovakijos užgrobimo. Hitleris savo pasiu
ntinį iš Londono taip pat buvo atšaukęs.
Politikai spėja, kad šiuo žygiu Chamber
lainas vėl nori prisitaikyti prie Hitlerio ir
jį nuraminti. Prie to krypstanti ir Prancū
zija.
Nėra abejonės, kad kiekvienam politikui
šiandien aiškiai yra suprantama, kad Hitle
rio nebus galima nuraminti, kol nebus pa
sotintas jo apetitas. Nėra kalbos, kad tai žino
Chamberlainas ir kiti angių bei prancūzų
diplomatai. Taigi, jei Chamberlainas dar ka
rtą pasiryžo kalbėtis su Hitleriu ir jį bent
laikinai nuraminti, tai reiškia, kad anglų ir
prancūzų pareiškimai jau dabar sulaikyti
Hitlerį, kad ir karą reiktų pradėti, yra pa
prastas diplomatų bliofas. /Tai reikštų, kad
Hitleriui būtų leista daugiau valstybių su
ardyti, daugiau žemių (dėl kurių, žinoma,
anglams galva neskauda) užgrobti. Vadi
nas, Chambeilaino “taikos" plano aukomis
dar keletas tautų turėtų kristi.
Atsižvelgiant į tai, Vokietijos ir Italijos
kaimyninės valstybės tupėtu tarp savęs ge
rai susiorganizuoti. Tiesa, gal būt jos vienos
be anglų ir prancūzų pagalbos nacių ir fa
šistų pudimo neatlaikytų, tačiau, stovėda
mos vieningai ir atsakydamos į Hitlerio ar
Mussolinio ultimatumus ne žodžiais, bet vei
kimu, ginklu, tikrai priverstų stoti į atvirą
karą ir Angliją ir Prancūziją, o gal ir So
vietų Rusiją. Kol mažosios valstybės bus
taip nuolaidžios, kaip buvo nuolaidi Čeko
slovakija, tol jas terorizuos diktatoriai ir
jų suskaitom anglai ir prancūzai stengsis gel
bėti savo kailį.
Dabar aišku, kad tik griežtas ir ginkluo
tas mažesniųjų valstybių pasipriešinimas na
ciams ir fašistams tegalės parodyti, ką Cha
mberlainas nešiojąsi savo lietsargyje ir ant
kiek galima pasitikėti jo planams.

Ar Jis Kandidatuos?
6io krašto politikai tori nemažą galvo
sūkį. Jie vis dar nėra tikri, ar prezidentas
Roosevdltas bus kandidatu trečiam terminui,
ar ne? Jis pats to nepasako. Tyli ir jo arti
mieji draugai. Savo laiku vienas iš jo sūnų
davė suprasti, kad tėvo kandidatūra atpuo
la. Tačiau tai nieko nepasako.
Reikia manyti,
kad Naujosios Dalybos
(New Deal) šulai, gerai nusimanydami, kad
p. Rooseveltas turi geriausią progą laimėti
rinkimus 1940 metais, darys į jį didelio
spaudimo, kad jis neatsisakinėtų. Gal bus
suorganizuotas visuotinas vajus, kad p. Roo
seveltas būtų priverstas kandidatuoti “populariu reikalavimu".

Ligšiol dar nėra buvę Jungtinių Valstybių
prezidento, kuris būtų buvęs išrinktas tre
čiam terminui. Yra nusistovėjusi tradicija,
kad išbuvusia du terminu prezidentu net sa
vo kandidatūros nebestato. Tradicija, yra ne
menkas dalykas, bet jei konstitucija nesi
priešina, niekas kitas negalėtų užkirsti ke
lią p. Rooseveltui ir vėl būti kandidatu.
Turint galvoj faktą, kad p. Rooseveltas,
valdęs krašto vairą per aštuonerius metus,
nebus dar įgyvendinęs savo socialinę ir eko
nominę programą, gal nenorės sustoti po.
siaukelyje. Toji aplinkuma gali paakstinti
p. RoosevėRą būti kandidatu 1940 m. rinki
muose.

i

ARTINASI A. A. KUN. PRANCIŠKAUS
J. RŪSIO 20 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Dr. Gr. Valančius

Bolševikų Pasigyrimai
“Amerika" rašo, kad Stalino sekėjai vis
kartoja nudėvėtą giesmę, kad Sovietų raudo
noji kariuomenė galinti būti geriausia talki
ninke mažesnėms valstybėms prieš grobikus.
Bet kodėl Sovietai nieko neveikė, kad jų kai
mynystėje Rumunija .priversta pasižadėti ekonominiai tarnauti Vokietijai, kai Japo
nija Sovietų kaimynę Kiniją ir dabar lupi
nėja?
Atsakymą gal nesunku surasti. Prancūzų
generolai Gueriot neseniai paskelbė apie So
vietų kariuomenės “valymą":

(Tęsinys)

reikalinga — taip pat mūsų

Po to klaipėdiškių vokiečių aukų.
vadas kreipiasi į Hitlerį šiai. ' Jūs ,tai suPrasite geriau,
žodžiaiskaiP kltl vokiečiai» feurie turi
’ Mano vadei Klaipėdos ve laimės «ventl širdX <’i<iur>'>
kiečiai tautiečiai! Prieš bedidžio reicho. Jus esaveik 700 metų kardo broliai te P“*1*1“0 kraStas ir C8 P®’
įžengė į šių žemę ir įkūrė Jusi,C k« rei5kia ne aPleista"'
Klaipėdos tvirtovę. Nuo tol būtl- bet turtti už “v*» «■»-’
čia reiškėsi visuomet vokiškas lln«> valstybę, didelę, vienindarbas ir vokiška dvasia. Mes
^au^',
,. ..
niekad nebūtum žinoję,

kad I

KalP Jfls kc,(tS‘a ’oklef"i

Sušaudyti, laikomi kalėjimuose arba išsių galėtų kitaip būti, kol Vergą. | ”e«ah* ir ^Mdymų, Msti: iš 5 maršalų 3 (Tuchaševskis, Bliucheris
. ,. ...
.
,
,
i kentė ir kiti vokiečiai.’
ir Jegotrovas); 27 generolai: Alksnis, Ameli- lio sutartis tikrai vokišką kraIs vargo ir skausmo išaugo
nas, Bielovais, Dia'kpnovas, Dubovoj, Dyben- štą nuo vokių^o krašto atsky
dabar
mūsų bendruomenė.
ko, Eidemanas, Feldmanas, Fišmanas, Gar- rė. Raudonoji Vokietija turė
kevi, Gamarnikas, Gorbačevas, Greznovas, jo tuomet tą gėdą priimti ii Kad ji niekuomet daugiau ne
Germanovičius, Kaširinas, Kuibyšovas, Kor- pripažinti sieną, kokios lig- suduš, tai yra mūsų valia ir
kas, Levandovi&is, Muralovas, Uboreviėius, I gįoi vokiečių garbė ir vokiška 'nusistatymas ir kad jo1 •
1b •
1
A
llzin
’Qnll/\ jėga
TAfYO jos
T/\C ne- _ .. .
, kia lizino
kita TWL
pasaulio
Petrovskis,
Primakovas,
Putna,
Semionovas, zeme
nežinojo.
, ,
.
XT .
,
I palenks ir nepalauš — tai yra
Safranovas, Viemcovas ir Jakiras; 18 admi
Nacionalsocialistine Vokieti-1
...
mūsų priesaika.
rolų: Aleksandrovas, Žervė, Disenhofas, Duja šią gėdą pašalino ir šią sie
GARY, IND. — Geg. 1 d. Bet uolusis kunigas nenuilsta
šenovas, Choroškinas, Ivanovas, Kirejevas,
20 metų skurdo ir skausmo
ną
atiitaisė.
Mes tiktai savo
Kodackis, Levcemko, Kurij, Nuklevičius, Or
turi būti mums visiems per sueis lygiai 20 metų, kai mi mai dirbo savo parapijiečitj
valioj
likome
visuomet
ištiki

lovas, Petrovas, Sivkovas, Smirnovas, Viktospėjimas ir pamokinimas atei rė pasišventęs, didžiai gerbia gerovei ir rūpinosi plačiai įsimi patys sau, vokiškai tėvy
mėčiusių lietuvių dvasiniais’
rovas ir Junaševas.
čiai. Ko mes laukiame iš ki mas ir mylimas kunigas Pr.
nei, vokiečių tautai.
tų, mes žinome. Mes neturime J. Rusis, liet. Šv. Kazimiero reikalais, ir tai, kaip tais lai
Kokios reikšmės gali turėti armija, 'kurioj
Mes tikėjimo į vokiečių tau
kais Garyje, paprastai pės
tikslo suteikti jiems skausmo. parapijos, Gary, Ind., įkūrė
tiek daug “išdavikų" randama?
tą niekuomet nenustojom ii
čias. Net atostogų laiku, vie
Tik tas skausmas, kurį jie jas ir pirmas klebonas.
tas 'mūsų tikėjimas augo, ko/
toj -pasilsėti, sustiprėti po su
Sušaudytas Lietuvis Chicagietis? vokiečių tautai iškilo vadas, mums atnešė, turi pasibaigti. A. a. kun. Rusis buvo jau nkių darbų, mokė parap. jau
Taip pasveikinu aš jus seni nas, bet nepaprastai uolus ku
“N-mosi" (pasigenda buvusio cliicagiečio kuris ją ištraukė iš gėdos ir vokiečių tautiečiai, fcaiipo jau nigas, geras pamokslininkas, nimą, kad supažindinus su pa
Žalpio, kuris prieš keletą metų buvo išva skurdo į garbę ir žibėjimą.
niausius piliečius mūsų did gabus organizatorius, jaunimo matiniais katalikų tikėjimo ir
žiavęs į Sovietų Rusiją “budavoti komuniz Mūsų tikėjimas niekad ne
žiosios Vokietijos Reicho. Taip mokytojas ir gariečių lietuvių lietuvių
... kalbos dalykais. Ir
mą". Savo laiku jis buvęs Baltgudijoje mo buvo žuvęs. Šiandien mes e....
jo darbai parodo gražius vai- kaip šioj minutėj visi vokie pliendirbių (tikriausias
tėvas. . _
. .
kyklų inspektorium. “N-nos" rašo:
sam laisvi ir vėl priklausom
sius: parapija gyvuoja rr yra
čiai visoj valstybėj daro, taip To amžiaus jauni 'kunigai, pa
“Jisai dažnai parašydavo savo draugams didžiąjai vokiečių tėvynei.
išreikškime ir mes (mūsų mei prastai, tik pradeda savo tik rūpestingai tvarkoma; lietu- ‘
Padėka
už
tai
priklauso
itani
viai per tuos 20 metų apturė
Amerikoje, girdamas sovietų “rojų" ir
lę, prisirišimą ir 'pasiryžimą rą kunigavimo darbą, jis jau
vyrui,
kuris
mūsų
laisvę
pa

smerkdamas jo kritikus. Bet paskui Z. Anaukotis, mūsų tikėjimą, ištiki buvo baigęs, nes liet. katali jo daug malonių ir dvasiškų garietis surado pais jį kokių tai “nukrypi darė mūsų atgimimu.
mybę ir sąžiningumą kovos kus jau buvo suorganizavęs, patarnavimų, o iš jo mažo bū- «
mų", ir jisai nutilo. Prieš dvejetą metų pa
Mūsų padėka visų vokiečių
relio (mokinių atsirado nema
parapiją
įsteigęs.
Mirė
turėda

šūkiu:
—
mūsų
tauta
ir
Vosklido gandai, kad Žalpis suareštuotas.
vadui Adolfui Hitleriui! Te
ža pašaukimų į dvasinį luo
i kieti jos valstybė: tegyvuoja mas tik 27 metus amžiaus.
Dabar vienas asmuo iš New Yorko mums gyvuoja laimėjimas!
(
mą.
'i
) laimėjimas (Sieg heil!)
praneša, kad. Amerikoje gauta tikra žinia, heil!).
Tik tas gali tikrai suprasU j-^ję^i -^ gat.fečlAį. Tle.
Hitlerio kalba beveik kas ir įvertinti a. a. kun. Rūsio, tuvįaj gražiai paminės tas jo
jbgei Žalpis yra sušaudytas.
sakinys
buvo pei- pasišventimą, kuris žino, ko-. mirties sukaktuves įspūdingoPo to prabilo fiureris: — kiekvienas
.
, .
....................
Jo nusidėjimas buvęs toks. Kai Stalinas
ovacijų Lir minios Irioip
Tiadėtvip jis
ii<? rndn rario
.
, ,
...
paskelbė naujos konstitucijos projektą ir Klaipėdos
.
. _vokiečiai! tautiečiai traukiama
v ,
“ 3 paaetyje
rado gane-lmi3
ipainaid
Onns
ir tuomi pa
sauksimų,
o
ją
pabaigus
vočius
lietuvius,
kai
atkeliavo
paragino žmones ją svarstyti, duodant sa« ir tautietės!
kiecių jaunimas užtraukė na- jų tanpan — be savos parapi-i
. .
-x
..
. .
vo sumanymus ir pataisymus, tai susiriTiVardan visos vokiečių tau
i
• uj •
•
,
.
.
.
. mą už jo pasišventimą jų lacionalsociahfftmes
dainas.
jos,
be
pastovaus
kunigo,
įsi,
•
m-,
.
...
ko apie 20 lietuvių komunistų veikėjų ir tos sveikinu jus šiandien ii
d /
r
. .v (bui. Tikimasi taipgi jog atsiTrumpai, visai trumpai te- mėčius po visą miestą ir išsumanė pasiūlyti kokį tai “pagerinimą" džiaugiuosi galėdamas priim
ras vienas-kitas korespondenviešėjo Hitleris pas klaipėdiš- naudojamus svetimų įtakų. Ti- ,
. •
. -,
, ,
prie konstitucijos projekto. Vienas iš susi
ti jus į mūsų didžiosios Vo
rinkimo iniciatorių buvo Žalpis.
J?* T'"
,ytojams platesnį apraSym*"
kietijos reichą.
Netrukus visi to susirinkimo dalyviai bu
lovų
lietuvius čionai suorgam pie a. a. kun. Rūsio gyvenimą
Aš jus grąžinu atgal į tą tom pačiom ceremotmjom ir
vo žvalgybos suimti — ir sušaudyti".
Ohrysalis
žavus ir kad parapiją įkūrus. ir darbus.
tėvynę, kurios jūs nepamir tuo (pačiu keliu jis grįžo į uo
Žalipis, gyvendamas Chicagoj, buvo vienas
šote ir kuri jūsų niekad nepa stą ir tuo pačiu “Leopardo",
iš didesniųjų komunistų šulų. Kadangi jis
miršta viską ir susiburia tar- LlCtUVOS Kvota Į USA*
buvo įtikėjęs į bolševikų įsteigtą “rojų" miršo. Šios vokiečių tautos va laivu prieš pat ketvirtą valan ten į kokias tikybines apeiPenfeeriems
Rusijoje, jis ten ir išvyko. Tačiau ten rado rdu aš reiškiu jums padėką už dą apleido Klaipėdos krantus. gas. O tą savo vadą jie gar- .
ne rojų, bet pragarą. Ir dėl to, kad norėjo jūsų narsų, vyrišką ir nepa Uoste ir prie jo vartų Hitleris bina kaip kokį šventąjį. Jau Metams
ieškoti ten teisybės, spėjama, jo nebėra gy judinamą prisirišimą prie jos. apvažiavo eilėj išsirikiavusius vien jo pasirodymas, jo žodis
KAUNAS (VDV. — Ame
prie jos teisės ir reicho. Aš karo laivus ir priėmė jų įgu
vųjų tarpe.
užkrečia
mases
didžiausiu
fa
rikos pasiuntinybė Lietuvoje
(tikiuosi šiai padėkai suradęs lų 'paradą. Praėjo dar kelios
natizmu.
*
skelbia, kad dabar jau yra
geriausią išraišką, suteikda valandos, kol laivai pasirengė
Latviu Žodis
mas jūsų vadui ką tik tą žen išplaukti. Jau temo, kai di Hitleris masės psichologiją pakankamai asmenų, gimusi
“Briva Žeme", Rygoje einąs latvių laik klą, kurį ant (krūtinių nešioja dieji karo laivai išplaukė į yra gerai supratęs ir moka Lietuvoje,
užsiregistravus
raštis, rašo, kad Lietuva šiomis dienomis geriausi kovotojai mūsų nau
gauti
į
USA
imigracijos
jūrą, o daugumą mažesniųjų pasinaudoti masėse sukeltais
pergyveno didelį krizį ir padarė didelę auką,
jojo Vokietijos reicho. Kad pasiliko Klaipėdos uoste ir impulsais, jog jausmais
ir zas, užpildyti Lietuvos kvotą^į
j atsisakydama nuo Klaipėdos krašto, kuris
perdėtu, nekritišku jos fana daugiau negu sekantiems penbuvo sujungtas su Lietuva istorine praeiti jūs šiandien galite švęsti, tu toliau.
tizmu. Čia ir glūdi jo galybė 'keriems metams. Todėl po šių
mi. Tuo būdu Lietuva pasitarnavusi visai rite būti dėkingi ne atsitik
Po fiurerio sutikimo iškil...
metų kovo 31 d. naujų regis
Europai. Tai jaučią betanpiški Lietuvos kai tinumui, bet nepalyginamai? mių miestas uze toliau, kaip
.
.
. tracijų nebus priimama. Bus
mynai, jų tarpe ir Latvija. Apie visų Balti darbui, labai sunkiai kovai ii bičių avilys. Nors (ų dienų bet net lr kltas tautas (is *'
paskelbta atskirai, kada vėl
jos valstybių politiką latvių laikraštis rašo: labai kietoms aukoms.
svaigalai buvo uždrausti, ta- bau?'na toklals l5orinlais cfe'
bus registruojama.
k tais.
“Baltijos valstybės yra kaip tik tos, ku
Jūs savo laiku buvote ap čiau vakare matėsi daug gir
Tie asmenys, kurie jau yra
rios savo neutralumu ir bendrai savo bu- leisti Vokietijos, kuri buvo pa tų uniformuotų vyrų.
Asmuo nacionalsocialistinėj
vimu nustumia galimus susidūrimus tarp si davusi gėdai ir skriaudai
Stebint visas šias vokiečių sistemoj visai pražuvo,
ji* užsiregistravę gauti imigraci
Valkarų ir Rytų didžiųjų valstybių. Jos Dabar jūs sugrįžote atgal į manifestacijas ir džiūgavimus, i paskendo bendruomenės jaus- jos vizas, gaus pranešimą lai
yra pylimas, per kurį ginkluoto konflikto naują, galingą Vokietiją, ku nenorom prieini išvados, kad mų ir išorinių efektų jūroj.
šku, kai ateis jų eilė laukian
žiežirba negali vienu momentu peršokti, ri vėl pažįsta nepažeidžiamos visa jų dabartinė jėga ir ga Tačiau tas entuziazmas, tas čiųjų kvotos sąraše. Dėl to
tačiau jei kada nors tokia kibirkštis būtų
garbės sąvoką, kuri savo li lybė yra paremta kraŠtutiniau- fanatizmas gali tventi tik to’ asmenys, atėję į pasiuntinybę
į Baltijos erdvę meRta, tai ji paliestų ir
kimą nenori svetimiems pati siu fanatizmu ir iš jo instink kol jis maitinamas išoriniai? teirautis apie imigracijos vi
didžiuosius kaimynus tiek kairėje, tiek de
kėti ir nepatiki, bet kuri yra tyviai, automatiškai išsiveržia laimėjimais. Pirmais didesnis zas, išskiriant tuos, kurie tu-,
šinėje".
pasiruošusi savo likimui pati nčiais šūkavimais, garsais ir nepasisekimas, pralaimėjimas rėš laišką iš pasiuntinybės, ne
Toliau tas pats laikraštis (pabrėžia, kad vairuoti ir jį taip pakreipti, masiniu džiaugsmo išsiliejimu. ar smūgis jį gali ne tik atšal- bus priimami. Prašymai gau
neutralus laikymasis ir savo valstybės sau nore tai kitiems ir nepatinka
Tiesiog reikia stebėtis, kaipjdyti bet ir katastrofiškai su- ti laikinas turistines vizas ir
gumo stiprinimas — tai esančios išvados,
Už tą naują Vokietiją šian net seni vyrai ir moterys yra; žlugdyti, o pačios masės tokiu toliau bus priimami.
(kurių pamokę paskutiniai įvykiai.
niomentu gali persįmesti
dien vėl stoja 80 milijonų vo
i
priešingą
kraštutinumą.
— Kovo 31 d. Karaliaučiu
Mūsų dienraščiui šiemet tenka atidaryti kiečių. Jūs įsiliesite į šią did
je mirė Ukmergės dekanas ir
Vytauto Parkų ir pradėti piknikų sezonų žiulę srovę mūsų tautinio gy
REMKITE
IR
PLATINKE
klebonas kun. Leonas Špoke-/
venimo,
mūsų
darbo,
mūsų
ti

Tas “ceremonijas" turėsime būsimųjį sekma
dienį, balandžio 30 dienų. Visi kviečiami
kėjimo, mūsų vilčių ir jei bus Žmonės tokiais momentais už- KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ vičius. Palaidotas Ukmergėje.
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BHTTTOZl
mentu visos lietuvių jėgos tu
ri susijungti į vienų darnų
junginį, kad bet kuris skai
dymasis tas jėgas silpnintų,
nusistatė, kariuomenės vado
vybei, rekomenduoti ne Patri PAKIGEI.RfcKIT ŠIUO PAPRASTU
BET MALONIU BCOUI
otinį Frontų kurti, bet visie
Valgiai, kurie mums labiausiai pa
ms, kas gali, dėtis rikiu ar tinka — ypač maistingi. su daugeliu
prieskonių — dažnai yra viduriu už
rėmėju prie šaulių Sąjungos, kietėjimo
priežastimi.
kuri per 20 savo darbo metų Ir, kada viduriai yra apsunkinti,
«n«idn.rė
®ms paKelba
dainaJ .reikalinga
geropasitikėti
liuosuosusiaare trad'.ciiną
vraoicijas, iitsire-lrn
uzsireKO- J1tojo
Jūs gante

DANTŲ STRUKTŪRA

Ar Mėgiamieji Valgiai
Užkietina Jūsų
Vidurius?

(Tęsinys iš Nr. 84)

rmuotis bei augti, kuomet daDantgyvis paeina iš embro- ntis gerokai prasikala pro da
loginio kūno audinio, kuris y- ntų smegenis ir, dalinai, jau
ra vadinamas “Dantaleg papi- yra vartojamas kramtymui.
Cement urnas labai glaudžiai
los”. Jis atsiranda būsimoj
žandikaulio vietoj pas kūdi jungias su dantynu, bet savo
kį treciame mėnesy ipo užsi dėsniuose neturi panašumo vie
mezgimo jo gyvybės. Pradžio nas į kitų. Cement ūmo dės
je dantgyvis esti labai didelis niai yra labai panašūs į kau
veikliu, modernišku liuosuomendavo savo gyvybingumu Ex-Lax,
toju, kad gavus rezultatus — lengvai
ir turi savyje daug kraujo bei lo, tik jie yra daug mažesnė
be apsunkinimo ar nemalonumo.
bei pajėgumu ir įgyjo plačio —
lymfetikų. Kraujas, eidamas bei smulkesnė ir šviesesnė me
Ex-Lax yra gerai veikiantis, bei
Taipgi lengvai paimamas. Jlf
džiaga, negu kaulo. Co.nentusios visuomenės pasitikėjimų. švetoius.
per gyvio kraujagysles ir neš
turi gardaps šokolado skonj.
mas taip pat susideda iš lus
Kitų kartų užkietėjus jūsų viduriams
damas kalkių druskas iš kitų
— pamėginkit Ex-Lax.
patikimų
teliu bei sluoksnelių, bet turi
šeimos Iiuosuotojų. 10 c. ir 25 c. dė
Bus Sutvarkyta
ir tuo būdu susibudavoja danžutės yra pas jūsų vaistininkus.
ir daugiau organiškos medžia
tynas. Juo žmogus eina se
Katedros Aikštė
gos, negu enamelis ir danty
SAUGOKITfcS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
nyn, tuo dantgyvis eina ma
ATSISAKYK IT J| PAK EISIANČIŲ!
nas, vienok, didžiumoje, yra
Pagaliau
Vilniaus
miesto
žyn, dantynas didyn bei sto
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
šeimininkai pasiryžo sutvar JsldėniSkit raides “E-X-L-A-X ant
ryn. Taigi, dantims pilnai iš kalkių medžiagos davinys. Cedėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
mentumas turi labai žymių ta
kyti dar prieš metus sukastų, Kad gautumėt geras pasekmes,
sivysčius, dantgyvis labai žy
reikalaukit tikro Ex-Lax!
rpelių savo sluoksniuose, per
surauktų Katedros - Bazilikos
miai sumažėja. Tačiau mažos,
kuriuos liuosai gauna sau rei
aikštę. Jau (privežta yra tašy
mikroskopinės, jo sakutės iškalingų
maistų
ir
paliuosuoja
tų akmenų, kuriais bus išgrį-į
sivingiuoja po visų dantynų
išmatas
ir,
suprantama,
per
sta visa aikštė, j
I THE ORICINAL CHOCOUTEŪ LMATIVE
kai gedimas -pasiekia danGražūs lietuviškos keramikos dirbiniai. Nagingi lietuviai ir iš molio moka pasigaminti
eluoksnį, tuomet apsirei- tuos pačius sluoksnelius vars- meniškų indų. (VDV).
,
................. . . (tosi dirksnių vala’knelės, kas
— Kaune įvyko tarpvalsty-Į
dalių, dalinai jj įrituoja .
...
A.v,
binės moterų krepšinio rung Ką žmogus įgyja savomis
škia skausmas.
,r J>ndu<Kla *avot.sk« cemen- lo. Tie nenormalūs cdmentucementumo, eina aukštyn ir patnotinis Frontas
tumui jautrumo. Matomai, tas
tynės tarp Lietuvos ir Latvi spėkomis, tai jis didžiausiai
mo sluoksniai padaro šaknies pranyksta besivingiuodamos
Cementumas — tai yra ke- cementumo* savotiškas dėsnio
jos. Lietuvės nugalėjo latves brangina.
dantų smegenų audiniuose. Ki Lietuvoje Nebus
galų
žymiai
storesnį,
negu
autvirtoji ir paviršutinė dan surėdymas ir palaiko jo gy
27:7. Tarpmiestinėse rungty- i Nevisiems skirta aukštas
Steigiamas
tos
vėl
pereina
kaulo
skylių
kštesnėji
šaknies
dalis
ir
tas
ties dalis, kuri juosia bei den vumų ir dar dalinai priduoda
t'attmaq ivnvi
Pope! n6se Kaunas - ^>’£a lietuvės į pridermes užimti, bet privalo
pertvarų ir jungiasi su kitu
gia visų danties paviršutinę dantynui jautrumų bei gyvu sudaro keblų dalykų traukiant
KAUNAS (VDV). - Persi- taip pat nugalgjo 27:9.
Li k.
danties cementumu. Nuo dan
1 kiekvienas pasirūpint, kad bū
šaknies dalį, pradedant dan mų ir maistų, kuomet dantgy- tokį nenormalų dantį bei šak
tvarkius vyriausybei, į kurių
ties kakliuko žemyn į šaknį
nį.
Itų geras sąnaris bendro darties kakliuku ir einant aplink via lieka prašalintas.
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Toą valaknėlės yra labai tvi
Ixlrinktas Patriotinio Froyra neatskiriama danties da kęs galas bei šaknies šonas j kraujagyslių, dirksnių ir įvailis, o dar būdamas minkštes- apauga nauju cementumo šiuo- rill kitų ląstelių ir jau jie ne- ^įtos ir taip tvaikiai sueiiiuo- n|o ,pavadinimas. Tačiau panis, negu dantynas ir glaud- i ksniu ir, juo daugiau dantis beturi kieto audinio išvaizdos, tos, jog kiekvienas dantis tu-'aigkgjo> kaJ t(>kios organiza.
žiai jungiąs su savo kaimynu yra spaudžiamas bei nenonna- bet išsižiūri kaip koksai kre ri labai didelę jėgų aitlaikyme cįjos įkūrimas tautinei viePIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
peridantumu, stipriai laiko da liškai kreipiamas, tuo daugiau mzlinis bei sausgyslinis kūno įvairaus išlaukinio normalaus nybei nebntų naudingas> ues
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
ntį jo normalėj vietoj. Cemen- cementumo nereikalingų sluok- audinys. Pericementumas at- spaudimo. Bet pažeidus tų da neįmanoma paleisti jau pasi
Barskis Furniture House, Ine.
tumas tik tuomet pradeda fo- • snių priauga ant šaknies ga- lieka kelias labai svarbias už- ntų smegenų audinių sistemų, reiškusiai savo darbais orga
“THE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE l#04
_____ duotis, būtent palaiko dantį bei tų valaknėlių tvarkingų nizacijai, o šalia jų kurti
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
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( jo normalėje vietoję pagami surėdymų, paprastai, ištrau- naujų'organizacijų nebūtų jėna kaulo audinių augimų me kia.it vien, bei daugiau dan-. gų sutclkinia», bet jų tolhnesdžiagos bei jėgos vienoje pu tų, tuomet beveik ir visi dan-|nig skolllyn.as. Patriotinio PoPIRKIT NAUJAUSI
sėje, o cementumo augimo me tys pradeda krypti iš »»«i n<Jo kūrimo snmanymM nataGeneral Electric, Norge, Westingbouse, Philco Conserdžiagos antroje įpusėję ir pri normalės vietos. Tokiu būdu J ir naujosios vyHausybės
vadore, Crosley Shelvadore ir Hatpaint turi būti išpar
duoda dančiui jausmo iš lau dantų gydytojai ir nenori trau •pritarimo, todėl jis ir nebus
duota. Sutaupymai nuo $50.
perkant ko pusės. Jungiamosios vala- kti danties, kuris dar nėra la steigiamas.
dabar!
knėlės (fibers) palaiko dantį bai blogai sugedęs. Dar turiu
žandikaulio skylėj. Tos valak- ir pastebėti, jog peridantumas į Ministrų Taryba svarstė Pa
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI
nėlės yra labai sistematiškai turi savyje tokių ląstelių bei j triolinio Fronto (kūrimo reikaišvingiuotos tarpe dantų šak 'kamaraičių, kurios turi labai . iQ. Susipažinusi su manomo
nų ir skylėto žandikaulio (al- ypatingų pobūdį, būtent ne- kurti Patriotinio Fronto tiksveolar process). Valaknėlių kurios ląstelės sunaikina kau- iaįs> rado, kad tie tikslai —
vienutės galas, bei galai, yra lų bei danties šaknis. Taigi, tautinio lietuvio at spartumo sti
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj,'moderniškai Iš
įkalkiuoti bei įaknienėję šak pasidėkojant toms ląstelėms, prinimas — - yra identiški (patobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai,
teisingas patarnavimas.
nies cementume, o kiti prijun laikinų bei vaikų pieninių da našūs) Šaulių Sąjungos tiks
M
BALZEKAS MOTOR SALES
gti tai prie kito danties šak ntų šaknys pranyksta ir ka lams. Dėl to, įkūrus Patriotinį
“U WILL LIKĘ US”
nų bei prie skylės 'kaulinių rūna pati išpuola bei lengvai Frontų, susidarytų paraleliz
4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
sienų. Ties danties kaulu jun ir be skausmo galima ištrauk mas itarp Patriotinio Fronto
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $15.00
. • <•
Rašo dr. G. Bložis ir Šaulių Sąjungos. Vyriau
giamosios valaknėlės, kilę iš ti.
Ir augščlau.
sybė laikydama, kad šiuo mo-
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Kainos Žemesnės Kaip

Pirmiau 1
Pulkus — taupus — tikras bargenas! Su
žinokite, kodšl Jau ftj metų. daugiau
G-E Refrlgeratorių buvo išparduota,
kaip per bet koki laikotarpi General
Electric istorijoj
Su G-E 8electlve Air Condltlon Jūs ga
lite gauti daug kombinacijų temperatū
ros ir drėgnumo, kurie duoda praktiškų,
mažai kainuojanti būdų valgius užlai
kyti.

GENERALELECTRIC
T R • P t f T M ■ I F T P 1 I R I f, F R A f O R 5

Pamatykite dabar visus gerus refrigeratorius pas J.
F. Budrikų. Graži dovana pirkėjams.

Jos. F. Budrik Ine.,
3409-11 South Halsted Street
TELEFONAS YARDS 3088
_______ >__________________
BUDRIKO RADIO VALANDA

WCFL, 970 k. Įsitčmykite tikrą naują laiką — 9-tą valandą, Chieagos laiku, Nedėlios vakare.
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Chrysler ar Plymouth

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y.
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DIENRAŠČIO “DRAUGO”

PAVASARINIS

i Piknikas
ĮVYKS
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Sekmadienyje, April-Balandzio 30,1939
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VYTAUTO DARŽE

S

115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
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B
■iniiununmuiinuiiiniiHiimimniHi

Antradienis, baland 25, 1939
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■terijos kanceliarijos viršinin
kas dr. Jatulis paskirtas Lie
tuvos konsulu Charbine, Man— Kretingoje ruošiamasi džiuko valstybėje.
statyti didelę ligoninę. Prie
statybos lėšomis prisidės vie LIETUVIAI DAKTARAI
tos savivaldybė, valdžia ir
Ofiso teL OANal 2346
Raudonasis K ryžius.

Žinios, Žinelės
Iš Lietuvos

SUDIEV, GRAŽIOJI KLAIPĖDA!
(XX) Gatvėmis žygiuoja Į mokyklos iškilo nacionalsociasmogikai, Skamba orkestras, listinis žymenis. Dabar čia jau
po sunkiais žingsniais dunda įsikūrė vokiečių lakūnai: Ni
žemė. Visur vėliavos fr vėlia da, mat, šalia Rasytės viena
vos. Didžiulės ir mažos, ■su lia- iš geriausių pasaulinių vietų.
kenkruezais vidury.

Kai kur

Pasukame į
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nedidelėmis vėliavykėmis iš pajūriu vasarines, pro švyturį i
kaišyti ištisi langai ir apipi- ir Klaipėdos fuehrerio gyv. I
vietų Melneragę. Senais, žino- i
pinti mūrų frontonai.

Rez, tol. CANal 0402.

"L

litais keliais.

Lietuvos pasiuntinybės
Prancūzijoje patarėjas dr. Ladas Natkevičius (paskirtas Lie
tuvos nepaprastu pasiuntiniu
ir įgaliotu ministru Sovietų
Rusijai.
— Užsienių Reikalų Minis-

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road

Dar pora dienų — ir iš
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
į Girulius,
Trečiadieniais pagal sutartį
Klaipėdos išvažiuos paskuti
į
Karklininkus
—
tais
nuo>staniai stambesnieji pabėgėlių
2305 So. Leavltt Street
biais šlaitais, skarotų eglių ir
būriai.
| pušų mišku, po kurį vasarų pa
Atsisveikiname su Klaipėda,
j čiu žmonių sambrūzdžio metu
c
miestu, j kurį pažvelgus nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gali klujoti .pats vienas su '
I
J?
DANTISTAS
4729 So. Ashland Avė.paties Prekybos instituto rū
stirniukėmis ir kiškiais nesu
1446 So. 49th Court, Cicero
mų viršaus taip džiugu dary
2-tros lubos
tikdamas nė gyvos žmogiškos
Antradieniais,
Ketvirtadieniais
ir
CHICAGO,
ILL.
davosi akiai ir širdžiai: visur
Penktadieniais
dvasios — tiek čia erdva ir 1
Telefonas
MIDway
2880
Valandos:
10-12
ryte,
2-6,
7-9
P.
M.
tik 'kaminai ir kaminai, masy platu. O tiek dažnai po tuos '
* 4
3147 S- Halsted SL, Chicago
OFISO VALANDOS:
vinių namų kvartalai, fabrikų
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir
miškus skambėdavo lietuviš
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
Geleazzo Ciano (pažymėtas striele), Musolinio žentas ir Italijos užsienių reikalų minis
korpusų kepurės. Turėjom sa
Šeštadieniais
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.
kos dainos, tiek jaunų — bu tras atvykęs į Albanijos sostinę Tirana. Čia jis apsuptas italų kariuomenės ir civilių fa
Valandos: 3—8 P. M.
vų lyg ir pramonės miestų —
simųjų visuomenės ir m-los šistų. (Aeme telophoto)
Telefonas HEMlock 6286
tiesa, su dulkėmis, be gražių
darbininkų čia lakstė po juos,
sodų ir vilų, užtat su puikia
Sulaiko prie Šilutės.
(BEINAKALSKAS)
mokėsi, dirbo, stovyklavo. Ir
— Na, aišku kų: mūsų va ninkai ir policija, palyginti,
ateitimi, su pramonės centrų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURt
tokios žvainios čia buvo mėne Pasiaiškinam, kad laikrašti dų.
mandagūs. Tik vietiniai daug
6900 So. Halsted Street
miniatūriniu sparčiu, su atbusienos, tokios ramios ir kul- ninkai. Patikrina dokumentus. — Taip, matėme.
2415 W. Marąuette Rd.
<kur ne tik šiurkštūs, bet ir
TELEFONAI:
dusios valstybės gaivalingu
Ofiso valandos:
klios, kaip visa lietuviškoji Skaito mano pažymėjimų, ku — Matote, ir mes mokame
Ofiso — Wentwortb 1612
smurto nevengia.
veržlumu į jūrų, į platfųj pa
10—12 vaL ryto
Res.
—
Yarda
3955
buitis. Bet dabar jau ir čia ris surašytas lietuviškai ir lietuviškai, — kažkodėl pasi
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO
VALANDOS:
saulį. Bet dabar čia jau kiti
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Griebia pirmoj eilėj tuos, 2 iki 4 popiet
kiti vėjai: visur tvarkų daro prancūziškai, skaito, skaito, giria.
7 iki 9 vakare
Susitari us
žmonės, kiti rūpesčiai, kiti in
kurie turi kų nors bendra su Trečiadieniais ir Sekmadieniais
uniformuoti vaikinai, ant žur bet galų gale nusprendžia, kad
pagal
sutartį
Kitoj
vietoj
su
SA
vadu
įsi

teresai.
buv. Zaso yla, yra Klaipėdos
nalistų vilos plevėsuoja nauja skaitantysis lietuviškai nesu
šnekame vėl lietuviškai.
kr. sukilėliai ir įžymesnieji
vėliava, pati vila apgrobta. pranta, nors aiškiai matyti,
Nusikeliame į Smiltynę.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Toli horizonte rūksta dūmų “Sveikata” ir lig. kasos na kad vis dėto supranta. Paga Jis klaipėdietis ir visai taisy- lietuvių veikėjai. Jų kai ku
4631 So. Ashland Avė.
kamuoliukai. Tai plaukioja vo mai — kaip po karo: visui liau surandu dar vienų, ku- klingai kalba lietuviškai — riuos, aiškina, paimu į “ap 1I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
saugos
areštų
”
.
TeL YARds 0994
kiečių 'karo laivai. Fuehrerio pilna lovų, indų, kraustulių riuo teko pasinaudoti per Klai panašiai, kaip Neumannas,
Rez. TeL PLAza 2400
Valandos:
1
—
3
ir
7—
8
atvykimo dienų čia jų buvo vi Tuos .pačius skubiai tvarko vi pėdos seimelio rinkimus, — Bertuleitis, Baldžius ir visa Vėl Klaipėdoj. Akys pagla
Kasdien išskyrus Sercdą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
sa flotilija — iš viso apie 50. lų vedėjai ir likusios kelios šis turi ir vokiškųjį tekstų, eile kitų. Prisimena politikų, monėja Vyt. D. gimnazijų, uo Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį Nedėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dieną
Šis pažymėjimas mane ir iš- lenkus.
4 — * stų ir jo kranus, krantinę, di
Su didžiulėmis patrankomis, institutininkės.
su moderniausiais priešltktuvi Lietuviškiausia iš visos Klai gelbsti. Gauname smogikų ir, — Patjs galite įsitikinti, džiulius sandėlius, sporto rū AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
niais pabūklais, su mirtį pėdos buvo Smeltė. Čia tri dabar galime visur laisvai va kad mes nesame jau tokie blo mus, Amatų mokyklų, pažiūri,
TeL YARds 5921
Ofiso Tel. Canal 6122
Res.:
KENwood 5107
žinėti.
spiaudančia ugnimi. Tuščia ir mečio planu buvo numatyta
gi. Ir ko tie lietuviai taip iš kas beliko iš buv. gubeniatū-i Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868
ramu Smiltynėj. Tik į pakran pastatyti apie 800 namų — iš
Kad ir keista, bet lietuviš Klaipėdos krašto bėga? Lyg ros ir žinomosios alėjos, pasi
tę atsimušdamos ripuliuoja tisas 3 km. namų kvartalas su kai kalbančių smogikų pasitai neužteks darbo čia
džiaugia dar nenuskustais lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bangos, o ant jų, išskėtusios vaikų darželiais, krautuvėmis, ko ir daugiau. Hitlerio atvy i Mes paaiškiname — ko. Ir tuvišlkais parašais, kažkaip
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:
DANTISTAS
756 West 35th Street
majestotiškai sparnus, leng sodukais, Dabar čia taip paLĮkimo dienų įsigrūdome į mi-';kų/rodo žodžiai, o kų faktai. viename lange išlikusia lietu
2201 W. Cermak Rd.
TeL CANal 5969
vai supasi kelios žuvėdros. Ty maišatis. Bet daug kas ir lie nių žmonių ir lietuviškai tarp Vadas lenkų nelabai mėgsta viška trispalve, godžiai 'pase
lu miške. Girdi, kaip aidi žin-| ka. Juk viso Klaipėdos kraš- savęs kalbamės. Po oro laivy- ir pastebi: prieš kiek laiko ką nugirstų lietuviškų žodį —
VALANDOS:
9:30
iki
12
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
gsniai ir nurieda tolyn kojos f
provincija — perdėm lie no parado vienas iš jų vyrės-1 lenkai derėjosi dėl Klaipėdos ir sudiev, Klaipėda.
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
paspirtas akmenukas. O čia tuviška.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
niųjų į mudu lietuviškai ir — norėjo jų gauti mainais už Su būreliu lietuvininkų vai
2155
West Cermak Road
pagal sutartį
vasarų virdavo tikras gyveni
j Dancigu. Bet apsigavo: dabar, dininkų, grįžtančių į tėvynę,
Būrys laikraštininkų su au kreipiasi:
OFISO VALANDOS:
mas: Skambėdavo .muzika, kle- tomobiliu leidžiamės per 'kraš
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
sako, negavo vienos, neteks ir peržengiamo naujųjų sienų ir Res. 6958 So. Talman Avė.
ir pagal sutartĮ
— Tai kų, ar matėte jį ?
Res. TeL GROvehilI 0617
gėdavo vasarotojų balsai, va tų. Visur uniformuoti ir uni
kito. Kųžin? — paabejojame. i iš širdies pasveikiname savuo- Office TeL HEMlock 4848
TeL Calumet 5974
— Kų tokį “jį”?
karais praeivio alkį traukdavo formuoti. Kiekvienas stengiasi
Su lietuviais reicho valdi-1 sius, pirmuosius sutiktus paOFISO VALANDOS:
margų švieselių apibertos ma vis kuo nors pasirodyti, atsi
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
------------------------------------- Į reigūnus. Ir taip miela tarp
madienius ir trečiadienius
rios ir įvairiaspalviai kavinių žymėti, jog ne civilinis: kas
A. Viržis gydytojas ir chirurgas
' jų. —
žiburiai. Žvilgsnis nejučiomis geležiniu kryželiu, kas priešNAMŲ STATYMO
Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedčliomis susitarus
nuklysta į pietus —
LIETUVIAI DAKTARAI
. kariniu kaspinėliu, kas bent,
DANTŲ GYDYTOJAS

%

DR. P. ATKO IŪNAT DR. CHARLES SEGAL

DR. P. J. BEINAR

; DR. A. J. MANIKAS

DR. GEORGE I. BL0Ž1S

DR. A. G. RAKAUSI

DR. MAURIGE KAHN

DR. A. J. BERTASH

DR. WALTER j. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

^pagaliau, raišteliu ant rankoJi kažkur mėlynuos toliuos su vės. Visur praleidžia, tik
silieja su žeme ir dangumi. Ir
ji tokia miela, tokia graži ir
sava: su Nidos kopomis, su
Juodkrantės ši lynais, su nuos
tabiais vaizdais skaisčių vasa
ros dienų keliaujant į nera
mių Baltijos jūrų ir melsvų,
lyg lino žiedą*, Kuršių marių
paviršių. Išvaikščiota skersai
ir išilgai, išgarsinta ir išdai
nuota, miela ir brangi, kaip
toji visa žavioji praeitis, 'kaip
George Pitt, iš Newton, Pa.,
džiugūs žmogiškieji mėlynų Iišmokęs gaidį ant ratukų (rolvasarų prisiminimai. Bet ir ler skate) važinėti. Kuomet
čia Jiū kiti veidai. Iš Nidos pabaidytas gaidys pakyla skri
vos spėjo tiesiog iš lovos iš sti, nusileidęs ilgų galų vabėgti paskutiniai pareigūnai, ziuoja ant ratukų. Ratulkai
į smogikų rankas atiteka mtu-J dviejų colių ilgio. (Acttne ph.)
riose buvę pasienio policijos --------------------------------------laivai, o viršum sklandymo GARSINKITGS “DRAUGE”
į žaviųjų Neringą

KLAUSYKITE

DR. A. P. STULGA

KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE

INSURANCE

AND

LOANS

Statau visokios rųsies naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriamsį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

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

J

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

pritaiko

3343 So. Halsted Street

2423 W. Marąuette Road

Klausykite

6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

PALENDACH’S TRAVEL
BUREAU

DR. STRIKOL’IS
FHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedčliomis pagal sutartį.
Office Tel. YARda 4787

Namų TeL PROspect 1930

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Folklore
Radio
Program
Valaudos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NEGTAR
B EE R S

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St.

Tel. Hemlock 6240

REZIDENCIJA

TeL Pullman 7235
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Mlchlgan Avė.
Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
i-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868
Office Phone

Res

and Office

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

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais
pagal sutartį.
TeL LAFayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4631 So. Ashland Avenue

4300 So. Falrfleld Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Telephone REPublic 9723

Pagal Sutartį.

.•

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos TeL BEVerly 82f4

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.
Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M.
Nedėliomis pagal sutartĮ.
Tel OANal 0257

Res. TeL PROspe

DR. P. Z. ZALATORI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vakare

PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARda 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

LIETUVIS ADVOKATAS

I

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL

Tel OANal 6122.

JOHN PAKE L

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ChicagoJ. Visi geria ir nyėgsta
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

New City Fniture Mari

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

OFISO VALANDO8:

DR. G. Z, VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayetto 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS (VYKS BA1ANDZI0-APRI130 D., VYTAUTO DARŽE, 115th IR SOUTH PULASKI ROAD
O

Antradienis, baland, 25, 1939

darbą dirbtuvėje, bet visgi ji-l
nai suranda liuoslaikį ir daugi PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES
pašvenčia ir darbuojasi įvai-l
MINTYS
riose draugijose. Tai nepapra
Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškū
stos energijos moteris.
Šia proga linkiu p-nams Pū
keliams ištvermės ir Dievo Balandžio 25 Diena
palaimos jų sveikatai ir neiš Numylėtinis sakė: “Aš esu
semiamai energijai.
J. K. apsirengęs biauriais rūbais;
bet meilė pridengia mano šir
Mirė Ona Budvaitienė dį smagumo mintimis, ir ma
BRIDGEPORT. — šeštadie no kūnų ašaromis, liūdesiais
nio ryte County ligoninėj mi ir kentėjimais”.

čiai, chicagiečiai ir apylinkės
'kolonijos lietuviai. Negailėsi
te.
žemaitė

Choro Peanutsų
Vakaras
Šv. Grigaliaus choras užsa
kė iš Cubos dvidešiimtpenkis
svarus peanutsų baliui užvar
dintam “A Night at the Peanut Grove”, kuris įvyks balan
džio 29 d., parapijos svetai
nėje, 8 vai. vakare. Grieš Lee
Berger orkestrą.

LRK. Susirinkimas

Lietuvių Respublikonų klu
bo susirinkimas įvyks trečia
dienio vakare, balandžio 26 d.,
parapijos mokyklos 8-me ka
mbary. Šiame susirinkime bus
leidžiama $10 išlaimėjimui.
Atsilankusiems teks pama Viisi, kas domisi respubliko
tyti labai įdomus surpryzas. nų judėjimu, ateikit ir įsiraValdyba
Tad, kviečiami visi cicerie- šykit.

rė Ona Budvaitienė. Velionė
laikė krautuvėlę 3239 S. Li-'
tuanica Avė.

Pradžios mokykla Užulėny, Ukmergės apskrity. Panašių mokyklų Lietuvoj yra apie 900,
Bet dar didesnė pradžios mokyklų dalis tebėra skurdžiose patalpose. Kas atsimena, gali pa
lyginti, kokios buvo mokyklos rusų laikais ir kokias dabar statosi Lietuva. (VDV).

Am. Liet. Olimpikos
Klubo Suvažiavimas
Birželio Mėnesį

jodo ir panorėjo grįžti į Chijagų. Tokių grįžtančių tarpe
fra p-lė Bronė Kazdailaitė,
Kazys Bakutis, kurs turi automobilių ir keletas mergiaų. Cliicagoj jie gavo pažadeįimus darbo iš Utah Radio koinpanijos. Visas būrys keliaus
automobiliumi, aplankys sostinę Washingtonų, Philadelphijų, New Y orkų ir ten atsidariusių parodų. Po to pasuks
Išvyko į Baltimore, Md. į Kanadų ir iš ten Chicagon.
bRIDGHPORT. — Emilija Kelionė užtruks apie tris saKazdailien5 3229 Lituanica vaites.
_ ___ ________
.
_. .
Avė., praėjusį penktadienį, ba.
landžio 2JĮ d

I

dienio vakarų svarbiais reika- ;
lais teko lankytis pas p-nus
Pūkelius, gyvenančius adresu
6447 So. Washtenaw Avė. Besi'kalbant, netikėtai teko sužinoti, kad p-nas Pūkelis neši°ja Jurgio vardų. Ta proga
pasveikinus ir palinkėjus JurSiui Pūkeliui ilgiausių ir lainiingiausių metų, pasivaišinta
*r 'kalbėtasi toliau,
Reikia pasakyti, kad p-nų
Pūkelių šeima yra pavyzdinga. Jie augina ir gražiai au-i
klėja du sūnus ir dvi dukreles, (kurių viena jau vedus ir

Pereitų savaitę sportininkai,
kurie buvo Lietuvoj dalyvau
ti sporto parengimuose Kau
ne 1935 ir 1938 m., iš Cliicagos ir apylinkės, susirinko nu
spręsti, kaip galima darbuotis
Lietuvos sporto labui ateity
pasimaudžiusios jūrų sūriam
je. Visi draugiškai praleido
vakarų sveikindami viens kitų vandeny, lėktuvu nuskrido į
po ilgo nesimatymo ir pasikei Uuba. Paviešėjusios ten apie
savaitę laiko vėl lėktuvu grį„ . * .,
.v v.
a
sdami įspūdžiais Lietuvoj.
gražiai gyvena. Tėveliai lato , I lorid,, o iš eis autornoSusirinkimų atidarė pirm. bliu laimingai parvyko , ttu- Baltin|ore>
bai gražiai rūpinasi savo vaipas dukterį Pavyzditlgoj Šeimoj
A. Kumskis, o po jo tarė pa-1
Netikėtai
kais, mokslina visus. Nors p.
.k-.-a Bronę, kuri ten dirba Bendix
sveikinimo žodį teisėjas Zūris,
nia p“kelien5
n® i8™“
kuris reiškė nusistebėjimų pa Nors abi saulės labai apde- Radio kompanijos dirbtuvėj, Suradau Jūrei
J &
moteris, bet dar dirba ir tų
matęs didelį sportininkų en gusios bet, sako, turėjusios la- Ši kompanija prieš Kalėdas iš
MARQUETTB PARK. — savo uždarbį pašvenčia savo
bai linksmas ir įdomias atos- Chicagos kėlėsi į Baltimore, Balandžio 23 d. pripuolė šv.1 vaikų auklėjimui. P-nia Putuziazmų darbuotis.
Md. ir kartu ten išvyko ibūNutarta surengti puotų vien togas ir laimingų kelionę.
Jurgio diena. Praeitų šešta-1 kelienė, nors ir tori kasdieninį
Petrauskų
šeima
yra
seni
rys
chicagiečių radio specijadėl sportininkų birželio 24 d.,
o po to rengti didelį balių, į West Side gyventojai, geri listų, kurių tarpe buvo ir liekurį bus kviečiama ir publi parapijonai, išaugino keturias tuvių jaunų vaikinų ir mergiLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ka. Dalyvaus visi sportininkai dukteris, kurių viena jau ve- nų. Kaikuriems iš jų ten nusiiš New York, New Jersey, 0Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
hio, Pennsylvania ir kitų val
Kaipo
Toksai, “Draugas" Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
stybių.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Iš susirinkusių sportininkų
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
nebuvo matyt nusiminimo, kad
AMBULANCE
KELNER—PRUZIN
Lietuva netdko Klaipėdos kra
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja
DIENĄ IR NAKTĮ
što. Kiekvienas jų tikisi, kad
Phone 9000
Lietuva vėl atgaus tų žemę ir
Visi Telefonai YARDS 1741-1742
dar Vilnių. Savo aktyvumu
4605-07 So. Hermitage Avė.
sporto srityj sportininkai ti
4447 South SaJrfield Avenue
kisi sukurti didesnį entuziaz
Tel. LAFAYETTE 0727
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
mų jaunime darbuotis ir lan
koplyčios visose
kyti Lietuvų.
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
Chicagos dalyse
Sekantis susirinkimas bus
KOPLYČIA DYKAI
teisėjo Zūrio namuose, balan
2025 W. 51st St.
TeL YARDS 1278
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų fieftadienio vakarais,
džio 25 d.
Dėdė Kastukas

mll

ONA BUDVITIENĖ

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.
PlMMM LAFAMCTOE MM
Gėles M yllntiems — Vestuvėms—
Bank tetams — Laidotuvėms —

(gyveno po numeriu 3239 ,
LJtuanlca Avė.)
Mirė bai. 22 d., 1939 m.,
sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Raseinių ap
skrityje, Kaltinėnų parapijoje,
Pakarčin^ės kaline.
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį
Mary
Starr,
žentų
Klein, sūnų Jonų, marčių Onų, 4 anūkus, 2 seseris: Ale
nų ir Juzefų Katauskienę ir
jų Šeimynas ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje paliko brolį
Juozapų, seserį Kazimierų Ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeikos
koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
bai. 26 d. IS koplyčios S: 00
vai. ryto bus atlydėta į Šv.
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų- bus
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d raugus-ges ir pažįatamus-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę:
I>ukM*, Sūnus, Marti, Anū
kai, Seserys, Brolis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius S. P.
Mažeika, tel. Yards 1138.

LEONARDAS E2ERSKIS

DYKAI

Jeigu visuomet

mylėsi vie

7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. fiALTOHKRAfl

Res. 4543 South Paulina Street

KARIAI CHICAGOS, C1CEROS LIETUVIŲ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ID UI A M P C patarnavimas
ID U L n H V C DIENĄ IR NAKTĮ
•X V V A T
J I A.
1

nų dalykų ir jo pavidalų, pra

rasi pačio dalyko turinį.

KOPLYČIOS visose
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St.
Don’t tolerate grey hair. Grey hair
Blakes you look old and feel old.
Try the Modem* Method for Coloring Hair . . . CLAIROL. YouTl
appreciate the ųuick, pleaaant treattnent. No bleaching reųuired to
aolten the hair when you ase
CLAIROL. YouTl love the results
«n your hair — beautiful, natūrai*
looking color that defies deteetion.
8ee yourself aa you would likę to
be. See your hairdreeaer today or
aand thia coupon NOW.

Nahtrat1y...irtth

Telefonas YARds 1419

PIRKITE
iĮSi

gBgyu^y

į

PAMINKLUS

DABAR

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

BLME
iii'

-FB
REbSEs
■tllHtoHEfcMJI
Etjii

6834 So. Western Avė.
GROvehiU 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANal 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTfiS — GERIAUSIA

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS

DARBAS

GARANTUOJAMAS

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Western Avė.

Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103

4348 So. California Avė.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YASds 1138-1139
3307 lituanica Avė.
Phone YARds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Westem Avenue
Tel. LAFayette 8024

,

...

I nalie

Antrųdienis, bąland. 25. 1939

Andreiiūnų, kuris užlaiko sa
vo krautuvę adresu 6324 So.
Westem Avė. Jisai, nors ir ne
patogus šeštadienio vakare bi
znio atžvilgiu išeiti ir daly
Jonaitienė, šios darbščios vei
vauti, pasakė, kad tikrai bus
kėjos dirba ne vien Šv. Kazi
su visu savo choru.
miero seselių naudai, bet jos
Pasirodo, kad p-nų Raubūdirba savo parapijai, Tėvų Ma
rijonų ir kitų gražių darbų nų rezidencija tikrai bus per
naudai. Mes dažnai kalbama, pildyta svečiais. O tų svečių
kad, girdi, tik moterys ir mo-, bus ir iš West Side, Brigbton
terys visur veikia, o vyrai tai Park, Bulvarų ir kitur. Dai
niekur. Šiam parengimui kaip nos Skambės iki vėlumos.

CHICAGOS LIETUVIŲ K
Lietuviškos Vakaruškos
Seselių Naudai
MARQUETTE PARK. —
Balandžio 29 d., šeštadienį,
7 vai. vakare, p-nų Raubūnų
rezidencijoj, 6557 So. Talinan
Avė. Šv. Kazimieroj seselių
naudai rengia Akademijos Rė
mėjų 8 skyr. begalo šaunų
“Šunim Burum” ipasilinksminimo vakarėlį, į Ikurį tikisi
sulaukti didelį būrį svečių
kaip iš vietinių, taip ir iš ki
tų kolonijų. Rengimo komisi
jų sudaro Ona Vilimienė, Rafetutienė, Karinauskienė ir A.

tik daug rūpinasi ir nefeurie
vyrai. Panašiai p-nas Vilimas,
plačiai žinomas namų statyto
jas, turi sukvietęs daug įžy
mių biznierių, savo draugų ir
pažįstamų, kurie pilnai pasi
žadėjo 'būti. 0 kų jau kalbėti
apie žinomų biznierių, p-nų

Taigi, kas norite gražiai ir
linksmai vakarų praleisti, bū
kite p-nų Raubūnų namuose,
o tenai linksmybės netruks,
visi — seni ir jauni šoksime,
dainuosime, kad visa kolonija
skambės taip, kaip ir išpuola
lietuviškose vakaruškose. Jon.

dideliu nupiginimu
Kam reikalinga įvairių na
mams reikmenų, patartina at
lankyti Peoples krautuvę,
4179-83 Archer Avė. ne vė.(
liau kaip šių savaitę.

CLASSIFIED

Koncertas Gegužės 7 d. ““‘"'“t- u svaresni, so- prekių
Sv. Jurgio parapijos pirmoji
Parinkta Glen Eagle aikštė
simfonijos orkestrą rengia ko
šių metų lošimui. Surengti 4
ncertų gegužės 7 dienų. Orkestumamentus nariams, o vienų
tros pasiryžimas yra kelti, yvisos Chicagos ir priemiesčių
pač šioje apylinkėje, klasinę
liet. golfininkams. Išrinkta ‘So
muzikų.
cial Committee’ iš O. BiežieSu skaudama širdimi rei
nės, Yonaitienės ir P. Vitkie
kia pasakyti, kad mūsų tanpe
nės.
smarkiai įsigali blogoji muzi
ka ir platinasi su ištvirkimu. “Bunco ir card party” ko
O ši muzika kaip tik ir nu misija pranešė, kad viskas pi
slopina žmogaus sųžinę, užma lnai prirengta. Vakaras bus 26
rina dvasių ir žmogus slenka d, balandžio 7:30 vai. Gimi
mo P. Šv. parap. svetainėj.
gyvenime kaip pro miglų.
68 ir Wasbtenaw Avė. Be lo
Supraisdami, kad tiktai ge
Simo, dar bus kitokių įvairu
ra 'muzika papildo žmogaus
mų: paveikslai “Golfing witl
gyvenimų, stengiamės šiuo ko
masters” ir profesijonalas goncertu atžalėles padaryti iš
lfininkas P. Walsh dėstys go
seniau grotų žymių klasinių
lfo reikšmę.
J. S. V.
muzikos kūrinių.

PARDAVIMUI PIGIAI
Guslnls pečius, 3 Šmotų parlor se
tas, komodėa, lova Ir rašomas sta
lelis TelefonMOkile PBOsįhsI 2287.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas. Tikras “gold
mine”. Atsišaukite: 19.32 West «3rd
Street, telef<wia.s Prospect 2247.

Radio klausytojai nepannrreikalinga mergina
,
.
. ,.
Mergina, namų darbui Oak Parke,
skrt Šį vakarų atsilikti savo Į PaBlllktt vakarata. Turi turėti paty,.
,
, ,.
iiTo-nn .n./t 'rimo. Atsišaukite; Coal Office, 1918
radio ant stoties WSBC, 1210 So. Callfumla Avė., tel. Eawndale
kylocikles, 8:30. New City Fu- 81M‘
PARDAVIMUI BUNGALOW
rniture Mart krautuvės prog Medinis
bungalow; 6 kambariai; movanta; Ištaisytas užpakalinis
rama bus pilna naujanybių. dernlAka
porėtus; ištaisyta pastogė; yra beis*
Ir furoace: 37 U pėdų lotas;
Bus komedija, dainų ir muzi montas
1 blokas nuo Sv. Petro Ir Povilo pa
kos. Išgirsite naujas bėdas rapijos bažnyčlios; 1 blokas nuo gat".
.
. . vekarių Ir krautuvių; adreaaa: 123I0
Sank Lui Lui’s SU IgnacėllUlĮ South Union Avonue. $650.00 cash.
°
I 329.00 J mė-nea). Kaina tiktai $3,600.
ir jų naujų artistę Bronelę.’ Telefonuokite: Conimodnrr 0252.
ATYDAl
Kažin, ar programos vedėjas/
Grindų plovėjos, džlanltorlal, užsi
Antanas Plienis, vėl susikirs dirbkite ekstra pinigu, rinkdami paš
to ženklelius Iš ofiso gurbu. Mes per
su Sank Lui Lui!
kame svarais, su noplera. Saukite;
2814 W. 23rd Place, telefo
Taipgi klausytojai turės pro Deboff,
nas Rockwell 8928.
gos laimėti $100.00 vertės ra
REIKALINGA DARBININKAS
Vlduramžlaua žmogus,
suprantantis
kandų dykai. “Programos Už- visokį darbą. Atslšaukit: WlLo-W«»t,
Taigi atgaivinkime klasinę
German Chnrch Road Ir WUlow
vardinimo Kontestas” jau pra Springs
R<1., WUIow Springs, III.
muzikų sykiu sh gamtos ža
sidėjęs. New City Furniture
PARDAVTMUI
lumu. Dabar turime labai ge PEOPLES BENDROVĖ
2-fletų
namas
parsiduoda pigiai.
Mart krautuvės radio progra Šiltu vandeniu žudomas,
ros (progos. Širdingai kviečia-• RUOŠIA SPECIALIAI
po 6 kam
ma neturi specialio vardo. Kas barius, viskas naujausios madoa
m i atsilankyti į koncertų. Be GRAŽIĄ RADIO
1828 8. 47th Gonrt. Cicero. Illtnola.
abejonės, jei mus paremsite,' PROGRAMĄ
geriausį sugalvos, gaus $100
RENDON ŪKIS
vertės rakandų dykai.
40 akerų ūkis; Beloit, Wisconsin,e;
ateityje turėsime daug klasiš-'
Dainuos Giedraičiai, Geno
renda $10.00 J mėnesi; geram vyrui
Tony Plienis ar
moterel dėl prižiūrėjimo atiduo
kos muzikos platintojų ir ver vaitė Giedraitienė, Edv. Gie
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North
tintojų.
V.
Kllboūm Avė., Chicago, IUInols. Tel.
draitis, duetai, trio ir kiti. Šį vakarų, 7:45 vai. vakare AUBany 7904,
Peoples bendrovės krautuvė girdėsime oro bangomis gra
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas; 4 kambariai vir
Lietuvių Golfininkų
deda pastangų vaišinti radio žių “Pasiuntinio“ radio pro šuj, i apačioj; furnacu apšildomas;
garadžlus. Atsišaukite: 8121 South
klausytojus gražiomis ir įdo
Sąjungos Veikimas
Avė.
Tel. Lawn<lale —
gramų iš WGES radio sto Sprlngfield
miomis radio programomis. ties, 1360 kil. Bus žinių iš 8291.
Pavasaris, tai visų gyvių
ATYDAl
Šiandie taipgi užsistatę savo statistikos, paieškojimų ir į- Pataisom, lšvalom,
auprostnam vy
ir augalų linksmumo sezonas.
Ir moteriškus drabužius. Pa
radio ant stoties WGES, 7 va domūs pranešimai veteranams riškus
vasariniam drabužiam {dedame paVisiems yra smagu šiuo laiku,
mašalus. Toliau gyvenantieji pašau
landų vakare, tilkrai turėsite bonų klausimu.
SSS kite: VIRginla 109S. — Overlingto
po skaičia saulute, tyrame oValymo. Prosljtmo Ir Taisymo Krau
malonumo pasidžiaugti prog
tuvė, 4802 So, Wood St.. Cicago.
re, pavaikščioti.
Ypatingų
ramos gražumu ir. turiningu
PARDAVIMUI
ddžiaugsmų sulaukia tie, ku
mu. Be to, bus labai naudinga IŠRENDUOJAME DARŽĄ 2 krėslų barzdaskutyklos setą par
rie mėgsta lošti golfų.
duosiu pigiai. Atsišaukite: 8421 So.
ir įdomu išgirsti apie Peoples PIKNIKAMS IR KITIEMS Ha'sted Street, Chicago, III. 2-traa
I aukstaaPARENGIMAMS
L. G. S. pradeda smarkiau bendrovės 24 metines sukak
PARDAVIMUI NAMAS
veikti. Susirinkime, balandžio tuves, kurioms atžymėt krau4004 So. Maplewood Avė., geras 2
WILLO-WEST
fletų medinis namas; 5 ir 6 kamba
20 d., padarytai daug įvairių tuvė tęsia išpardavimų gerų
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmon30 pėdu lotas; kaina tiktai —
GERMAN CHURCH ROAD tas;
$4200.00. Galite apžiūrėti namą iš
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
IR WILL0W SPRINGS
gyventojų. Arthur Rfnck, 8711 West
ROAD
OSrd Street, tel. PItOspect ,0288.

RADIO

PEOPLES FURNITURE MFG. CO.
4179-83 Archer Avenue

SKELBIA 24rių METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMĄ
ČIA SIŪLOMI KAINŲ MAŽUMAI —

NUSTEBINA

KIEKVIENĄ

PIRKĖJĄ

KELETAS PAVYZDŽIŲ

Šis pilnas lovos įrengi
mas, graži lova, Springsinis
matracas, Garantuoti coil
lovai Springsai, viskas ver
ta $30.00.
parsiduoda už $17.93

1939 pavasario mados,
Kidney Style Parlor Setas,
reguliariai vertas $119.00,
Išpardavimo kaina

tik ........ $69.50

Naujausis chromium 5kių
dalių breakfast setas vertas
$45.00, per šį Išpardavimų
kaina sumažinta,

Minga Ekskursija i Uetna

......•••• $24-95

ŠVEDU-AMERIKOS LINUOS LAIVU

“GRI
PSHOLM”
»•
Per Gothenburgų, Švedijų

ay 31 d., 1939 m.

Šis 2jų dalių parlor setas
vertas $65.00, parsiduoda
uz
$32.50

1939 metų mados 6 kufriškų Pėdų General Moors Frigidaire arba Westingliouse
Refrigeratoriai verti $200.,
po
$147.50

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą,
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas knogreičiausia.

Šis 1939 pavasarinio mados Virtuvei gesinis pečius
vertas $95:00, parsiduoda

fik ........ $54.50

1

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

WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

UTILITY L1QU0R
DISTRIBUTORS

Kunigai ' turėtų

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para-S
šytą

PAMOKSLŲ 1

Incorporated

Kaina $1.75

Tel. Prospect 0745-0748

“DRAUGAS”

Wholesala Only

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, Iii.

5931-33 So. Ashland Avė.

L

400 puslapių knygą.

Pas mus galima gauti tikrai Lšatuvlšką Importą Valstybiną Deg
tiną.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dsimldas j
Savininkai

Tarta. .Irti
P.IM4NM

Kas tiktai paviršium nustu
mia piktų, o neišrauna jo šak
nies, tas mažai nužengs pir
myn dorybėje, o dar didesnės
ir nuobodesnės pagundos ji
užpuls.

•

Ankštos rūšies dubeltavi
Studio Couches, verti $30.,
po................. $17.95

Gražiausi 1939 pavasario
mados miegamo kambario
setai verti $85., parsiduoda
po................. $44.50

Šis vienas iš puikiausių
Breakfast setų vertas $35.,
parsiduoda

Kam Kankintis?

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

2334 So. Oakley Avė.

Qi
$15.00 vertės garantuoti matracai po................................................................. 95
$ 8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai..................................................... $3^ 9
1939 metų mados midget radios po ........... ............... ►>.. ........................ $6 95
$60.00 vertės labai gražūs parlor setai........................................................ $29 50
$ 5.00 vertės plieninės naujos mados lovos .... .... .... .......................... $295
$ 6.00 45-kių Rvarų vatiniai matracai po.......... ........... .......... • $3.49
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių breakfast setai....... .................... $9.95

Tek Canal 7790

$ 5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po...........................................

^ML^BUICK
AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |

MILDA AUTO SALES

Didelė nuolaida ni

Leninu
senus daiktas

r U RNITURe
ANUIACTUBIN4

iimokėjimas

806 W. 31st Street, Chicago, Illinois

pritaikome.

Domininku Kuraitis, Savininkas

COMRANV

4179-83 Archer Avenue

Telefonas VIOtory 1696

Kampas Richmond gatvės

J

laatflL___ _____ ._________________ -u.---- «---

■■ i

---------------------

-

MŪSŲ

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Eut Corner Archer and
Sacramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461

Prienamomia Kainomis.

mainant ant naujų

gaukite:

AGENTŪRA

“ž.......... $18.95

a-ėti..- —--------

įsigyti |

United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypaA.Ui
—J pinigai avvIranaAi
apdrausti llrf
$5,000.00

HmokSjom
Ui padėtu*
pinigus

4%

Deposit Dežutsa
Paairendnoti

PERMANENT
WAVE

Mes nevartojaro nei mašinos,
nei elektrikoe. Garantuojame ragarblnluotl
blls
kokios
rūšies
plaukus. $5.50 vertyM — šia sa
vaite tiktai $4.59.

BERNICE ’S BEAUTY
8H O P

Duodam Paskolas ant 1-mų
Iforgižit)
Safety

THERMIO

1725 WE8T 47TH STREET
Kamp. Hermitaga. Tat Yarda 2771

15

metų

patyrimo.

Galima

Ofiso Valandos: nuo 0 ryto iki
6 vak, Reredora nuo 9 iki 12 die
ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 raL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATIOM
ot CHICAGO
JC8TIN 1£ACKIEWICH
Preaident
HELKN KUCHIN8KA8, Sea.

UNIVERSAL
RESTAURANT
lIodAnillklAultt

Ir

P$to-

Bridgeparto

750 W. 31st Street
A.

JL

NORKUS, aavinSnkM

Tel. Victory 9670

