DRAUGAS

DRAUGAS

Thb Lithuamian Daily Priknd
PUBLISnED BT MARIA N OUILD. INC..
9SS4 So. Oakh-y Avė., Oh(r«co, Ullnola
The

mosi

lnfluentta.1

LlthuAnlan

LEIDŽIA MARIJONU BENDROV*.
1334 So. Oakley Avė., Chlca«o, IlUnoto
Telefonas CANal 7790

VlenlntSIla tautlnSa Ir tikybinio minties
lietuvių dlenraltla Amerikoje.

Daily

THE
VOL XXIII

< 7 _ 1

DAILY

FRIEND

Chicago, Illinois, Trečiadienis, G; Bgužės-May 3 d., 1939 m.

3c a Copy

_ >_• •___

LITHUANIAN

___ .___ • _ 1_ •

_ •

______ ’.JJ

_______

No. HM

Kaina 3c

__ _____________ i _ x

Vokietija griebiasi spaudimo
Lenkija sakosi ji atydžiai sekanti
naciu žygius; btt Lietuva ryžtinga

ir

•

____________

J. A. Vaistyta karo departamentas
turi parūpinęs molulizacijes planus

Lietuva pasirengusi ginti
laisvę ir nepriklausomybę

Per 3 mėnesius milijonas vyrų
būtų pilnai įginkluota

VARŠUVA, gegĮ. 2. — Vo šalies pasieniais, nei leisime
AVASHINGTON, geg. 2. — pastatyti 400,000 karių ir
kietijos
karo laivynas ir sali priešui įsiveržti. Jei mes pal
IIUC
vi
Karo departamentas iškelia C,000 lėktuvų.
ttAfiUllll
muos artilerija Klaipėdos pa tys nebūsime pasirengę gintis,
aikštėn, kad jis turi parūpi Apie 10,000 fabrikų jau su
I žrai;
rantėmis turi manievrus. Šie niekas kitas mums nepadės.
nęs planus per tris mėnesius tikusios, prireikus, atidėti vi
^an ievrai yra nepaprasti tuo, Bet jei būsime pasirengę, mes
vieną milijoną vyrų įginkluo sokią kitą gamybą ir imtis ga
kaip čia aiškinama, nes naciai laimėsime”.
ti, kaip tik būtų paskelbta ka minti ginklus ir karines reik
daro spaudimu, prieš Lietuvą,
Gen. Skučas toliau pabrėžė,
menis.
rinė mobilizacija.
kad ją ekonominiai pavergti. kad Lietuvos programa yra
Karo departamente tarnau Jis pripažįsta, tad karo lai
Pranešta, Lenkijos valdi neutralumas. Bet jei kas drį
jąs pulk. J. H. Burns tai iškė ku šalies vyriausybė imtųsi
niai sluoksniai atydžiai stebi stų. Lietuvą pulti, Lietuva pa
lė J. A. Valstybių prekybos kontroliuoti algas, atlygini
šį Vokietijos žygį. 0 lenkų siryžusi atkakliai kovoti už
rūmams. Anot jo, šalis pasi mus, mokesnius, medžiagų kai
spauda rašo apie Lietuvos nepriklausomybę.
T. J. Pendergast (paskutinis dešinėje pusėjf) su savo namiškiais federalinio teismo rengusi. Karo pradžiai galima nas ir pelną.
griežtą pasiryžimą ginti savo
rūmuose 'Kaneas City. Pendergast traukiamas tidsoų dėl nemokėjimo mokesčių už pajamas.
laisvę ir nepriklausomybę.
(Acme telephoto).
LONDONAS, geg. 2. — Jis yra miesto politikierius bosas. Teisme pasisekė nekaltas.
Spauda pabrėžia, kad Lietu Reuters (britų žinių agentū
vos vidaus reikalų ministras ra) praneša iš Kauno, kad
gen. Kazys Skučas, kalbėda J šiandien Klaipėdos krašto pa
mas į savo tautiečius, tarp ki krantėse Vokietija pradėjo ka
tko pareiškė:
ro laivyno ir pakraščių artile
KAUNAS, — Visus aplei Pradėjus gegužės 1 d. Chi“Mes verčiau mirsime savo rijos manievrus.
dusius Klaipėdą mokytojus cagos miesto teismams parūTOKIO, geg. 2. — Japoni BATH, Anglija, geg. 2. —j trejus metus Italija užkariašvietimo ministerija stengiasi J pinta nepaprastai daug darjos užs. IX* i kalų ministerija Čia gyvenąs buvęs Etiopijos vo.
imperatorius Haile Selassie! Selassie ir toliau praban- aprūpinti vietomis. Amatų mo'bo.
keletą dienų tylėjusi apie Hi
kyklos mokytojai dabar priko Miesto ir parkų distrikto
tlerio sakytą kalbą nacių par nesiskiria su savo turėtais ka giai gyvena, nors pašaliniams mandiruoti prie specialaus mo policija įpareigota sulaikyti ir
lamente balandžio 28 d. staiga raliaus, imperatoriaus ir ki asmenims skundžiasi, kad jis kslo departamento, o mokiniai traukti teisman automobilisprabilo tarptautiniais reika- tais titulais ir viliasi atgauti nieko neturįs, kad jį remią jo
savo šalį ir sostą lytinėje Af draugiai ir ištikimieji jam eti- pagal speeiąlybes išskirstyti tus, neturinčius įvairių rūšių
laiL
Ministerijos
valdininkas
Vokietijos užsimojimas prieš
po kitas amatų mokyklas, “laisnių”.
kurią prieš opai
Tatsuor Kawai japonų laikraš rikoje
I *-» */.
Pradinių mokyklų mokytojai Užvakar ir vakar policija
Dancigą tikrai sukeltų karą
tininkams pareiškė, kad japo
visi bus aprūpinti vietomis, sulaikė ir pašaukė teisman Me
,VARŠUVA, geg. 2. — Len
nų vyriausybė karštai remia
nes iš viso dar trūksta moky lėtą tūkstančių automobilistų.
kijos uis. reikalų ministras
NEGRINAS ATVYKO I
Hitlerio nusistatymą, kadan
Trijuose teismuose jų bylų'
tojų.
Beckas ruošia atsakymą Vo
AMERIKĄ
gi J. A. Valstybės ir Britani
Didelė dalis buvusių Klaipė klausoma ir baudžiama makietijai, dėl Hitlerio kalbos
NEW YORK, geg. 2. — Į ja siekia valdyti visą pasaulį.
dos krašto lietuvių gimnazijų žaausia po 10 dol. bauda. Sa
pereitą penktadienį Dancigo
J. A. Valstybes atvyko buvu Anot Kawai, Hitleris teisy APGINTI LIBIJA
mokinių mokslą turės tęsti ki koma, už poros savaičių ši
reikale.
sio Ispanijos raudonųjų reži bę sakęs apie britų valdomą
Beckas atsakys Vokietijai mo ministras pirmininkas Ne Palestiną ir J. A. Valstybių ROMA, geg. 2. — Pranešta, TOKIO, geg. 2. — Žemės tose Lietuvos gimnazijose ir bauda bus padidinta iki 25 do
progimnazijose. Dėl progra- (lerių.
kalbėdamas seime ateinantį grinas.
nusistatymą P. Amerikoje ir kad fašistų ir nacių kariniai drebėjimas ištiko Honšiu sa mos skirtumo, baigę Klaipė-1 Automobilistai turi būti appenktadienį. Ką jis sakys, tai
pagaliau jų kišimąsi į tarp viršininkai tariasi, kaip ben los šiaurinę dalį ir .Hokkaido
Sakoma, kad jis šioj šaly tautinius reikalus.
dromis jėgomis ginti Libiją salos pietinius plotus. Honšiu dos krašto lietuvių mokyklų sirūpinę: valstybės ir miesto
lenkų vyriausybės paslaptis.
atitinkamą klasių skaičių nare. “laisniais”; turi turėti sdvo
turėisąs paskaitas apie ‘ ‘ demo
“J. A. Valstybės ir Brita — italų koloniją Afrikoje, jei saloje ištiktos dvi prefektū
Gana to, kad Lenkija pasi
pakankamai paruošti tęsti mo mašinų patikrinimo ženklus;
kratiją”. Daugiau kaip stebė nija prieš 20 metų pasijutu- priešai kėsintųsi pulti. Šį kar ros.
ryžusi kovoti, jei Vokietija
kslą kartu su kitais Lietuvos' pagaliau turi įsigyti valstybės
tina. Kas čia klausys jo pas sios yra galingiausios valsty tą fašistai su naciais tyli apie
Vienur ir kitur tūkstančiai gimnazijų ir progimnazijų to leidimą valdyti automobilį.
kėsintųsi grobti Dancigo mies
kaitų apie “raudonąją demo bės pasauly ir visą laiką ban Tunisiją, bet, matyt, jie Libi
tą. Vyriausybė, sakoma, ne
namų sugriauta. Iki šioliai pa kį pat klasių skaičių baigu- Jei automobilistui nors vie^
kratiją”.
,Įi
do centralizuoti pasaulį savo joje parengia strategines vie
pritaria sumanymui, kad Len
tirta, kad 19 asmenų žuvę ir isiais mokiniais. Todėl švieti no tų dalykų trūksta, turi eiti
arogantiniu atsinešimu”, sa tas savo žygiams prieš tą
kija užbėgtų už akių Vokieti
apie 40 sužeista. Bet kelios mo ministerijos vidurinio mo teisman.
ko Kawai. “Visatos aukščiau prancūzų posesiją.
jai ir su savo kariuomene okslo departamentas nustatė
sioji dvasia dabar mums įsa Vokietijos kariuomenės vy dešimtys asmenų dingę ir jų
kupuofcų Dancigo miestą.
tam tikrus dėsnius, kurių bus UŽDARYTI DU BROLIAI
ko organizuotis lokaliniai ir riausiojo štabo viršininkas likimas nežinomas. Vietomis
Viena aižkn, kad lenkų spau
laikomasi priimant tuos mo
PLĖŠIKAI
decentralizuoti pasaulio poli gen. von Braucbitsch su italų ištisos sodybos sugriautos.
Į nacių spaudos vedamą
kinius 1939-40 mokslo metams' Policija suėmė du brolius
kariuomenes štabo viršininku
tikos pastatus”.
^^Kropagandą atsako tokia pat
Akita
miestas,
turįs
apie
į gimnazijas ir progimnazijas. (plė&ku8> Stanley Lapa> 26 m.,
Kinijos klausimu Kawai pa gen. Alberto Pariani išvyko į 60,000 gyventojų, skaudžiau
prieš Vokietiją propaganda ir
raiškia, kad Azija priklauso Libiją, eilės kitų karininkų sia nukentėjęs. Ten pasiųsta Dabar švietimo ministerijo- j ir jo brolį Eduardą, 20 m.
nenori pasiduoti. Į kiekvieną
je registruojami visi pabėgę iš* amž. Policija sako, jiedu atliI azijatams ir J. A. Valstybės, lydimi.
nacių spaudos puolimą ryžtin
kariuomenė. Visur sukelta ne
Mussolini
sprendžia,
kad
Klaipėdos gimnazistai, kur su kę apie 50 plėšimų pietinėj
Britanija ir kitos šalys netu
gai atsikertama.
apsakoma pasiauba.
Libija
yra
raktas
Italijai
do’
----teikia apie save reikiamas ži miesto daly.
ri reikalo kištis.
minuoti Viduržemių jūroje.
nias. Taip pat jiems nurodo Pavesti “grarid jury” tar
TEISMAS PALEIDO JAU
ma, kur jie gali atsiimti savo dyti ir įkaitinti.
STATYSIS DIDELIUS
NEUŽMIRŠTA VANDENS
NUS VAGILIUS
PAŠOVĖ DU ĮTARIAMUS;
MORO NAMUS
išeito mokslo pažymėjimus. Iš
SAIKRODŽIŲ
Kriminalinių bylų teisme
SULAIKYTAS
Klaipėdos krašto švietimo mi UŽBAIGTAS YVIEBOLDTO
Chicagos vandens tiekimo
VILKAVIŠKIS. — Eilę
prisiekusieji teisėjai išteisino
KRAUTUVIŲ VEŽĖJŲ
departamentas nusprendė grei Valgomųjų produktų krau metų Vilkaviškyje besiverčiąs nisterijos turtas evakuojamas
du vagilius, J. Callaghan, 15
STREIKAS
tai imtis žygių į visus gyvena tuvės savininkas, 6108 So. audinių prekyba lietuvis pre- tvarkingai ir tam nedaroma
m., ir D. Lanktree, 18 m.,
mus namus įtaisyti vandens State gt., pašovė du įtariamus kyb. J. Gelgota, kurį saviškiai jokių kliūčių. Kai kurie moky Miesto majoro Kelly pas
amž., kurių vienas prisipaži
saikrodžius pietinėj miesto da vyrus, rastus gatvaitėje ties gana gerai palaiko, jau gra tojai pasiliko ir toliau dirbti tangomis užbaigtas Wieboldto
no prie 25 vagysčių privačiuo
ly. Šalies vyriausybė šiam ti krautuve. Nukentėjusieji yra žiai prasigyveno. Jis dabar Klaipėdos krašto mokyklose. krautuvių sunkvežimių vežėjų
se namuose, o kitas — prie 9.
Jacob Chankinas, iš Berly kslui yra pripažinusi išlaidų 44 m. ir 59 m. amžiaus. Jie turi ne tik didelę audinių pa r
unijos streikas. Pikietininkai
Valstybinio prokuroro pa
KONGRESAS
BANDO
DI

dalį.
no pasprukęs į Ameriką ir ap
ištraukiami, vežėjai grįžta į
sakosi, kad šiaip sau ėję.
duotuvę, bet prieš porą metų
vaduotojas J. S henri n nus
DINTI
KARINES
PENSIJAS
sistojęs Chicagoj vaisių im
Policija yra nuomonės, kad; jau pajėgė nusipirkti ir 2-jų
darbą.
prendė jaunuolių nepaleisti.
portuotojas. Naciai Berlyne ANGLIJA PAŠALINA NA tokio amžiaus vyrai vargiai! aukštų Gedimino — Vytauto
WASHINGTON, geg. 2. — Abi pusės pasiduoda arbiBus traukiami tieson už prieCIŲ AGENTUS
sugriovė jo turimą ten impor
gali būti plėšikai. Areštavo gatvių kampe esančius, nors kongreso žemieji rūmai pra tracijos boardo sprendimui.
dinius nusikaltimus.
to įmonę ir jo visus finansus,
LONDONAS, geg. 2. — An krautuvininką.
ir senokus, mūro namus. Tuos vedė bilių, kuriuo padidina
kaip jis sako, užgrobęs Vokie glijos vyriausybės nuospren
namus jis dabar nugriauja ir mos pensijos karo vetera
HITLERIS IŠVYKO I
tijos valstybės bankas. Čia jis džiu pašalinami nacių agentai
LONDONAS, geg. 2. — Ai šiemet pastatys naujus ir mo nams, jų žmonoms ir jų tė
BAVARIJĄ
iškėlė bylą prieš tą banką ir propagandininkai.
Pranešta rijos ministro pirmininko Jo dernius 2-jų aukštų mūro na vams r— apie 19 milijonų dol. CHICAGO SRITIS. — Gie
dra ir šalta.
BERLYNAS, geg. 2. — Hi su teismo pagalba to banko kad Vokietija į tai atsakys Valeros pastangomis britų vy mus, į kuriuos bus perkelta ir daugiau vieneriais metais.
Saulė teka 5:43, leidžiasi
tleris išvyko į Berchtesgadeną, depoeitus Chicagos bankuose britų pašalinimais iŠ Vokieti riausybė šiaurinę Airiją išėmė paminėtoji audinių parduotu
uždarė.
(Acme telephoto). jos.
iš karinės konskripcijos.
vė.
Į GARSINKITĖS ‘ ‘ DRAUGE ”7:50.
Bavarijos kalnuose.

U. S. IR BRITAI SIEKIA
VALDYTI PASAULI,
SAKO JAPONAI

Selassie nesiskiria su karaliaus
titulu; tikisi atgauti Etiopijos kraštą

CHICAGOS TEISMAMS
LIETUVA RŪPINASI
KLAIPĖDOS MOKINIAIS PARŪPINTA LABAI
DAUG DARBO
IR MOKYTOJAIS

Lenkijos vyriausybe ruošia nota
Vokietijai Dancigo miesto reikale

FAŠISTAI SU NACIAIS
TARIASI KAIP
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hai gera, jei organizacijos ir paskiri piliečiai parašytų laiškus savo distriktų kongre
so atstovams, paragindami balsuoti ui šį
svarbų įstatymo projektą.
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Vardinių Papročiai Žemaičiuose

Dr. Or. Valančius

Žemaičiai buvo ir yra vai-. Pagaliau prasideda vaišės,
šingi žmonės. Ne tiek svarbus Svečiai, truputį įsilinksminę,
Publlahad Daily. Ezcept Buaday.
8UBSCRIPTION8: One Year — 94.40; 81a Months
yra tas vaišingumas, kiek į- pradeda dainuoti:
— 9S.SO; Three MontKa — 11.00: One Month — TSo.
4*
Europa — One Year — 97.00; SU llontha — 14.00:
domūs ir mūsų tautosakai bra- Į — Aš ne gert atėjau.
Pranešama, kad paskutiniais statistikos \Copy — .Olo.
AdvertlMn* ln "DRAUGAS” brln*e best resulta.
to
Kl.
krašto
padalinimą
į
ap

(Tęsinys)
duomenimis Sovietų Rusijoj esą 170,200,000
ngūs seni papročiai. Ypač tų
Ne uliuot atėjau,
skritis.
gyventojų.
Žinovų
tvirtinimu,
jei
to
krašto
papročių
turtingumu
ir
meni

“DRAUGAS"
Sava mylą sosiedė į
Nauja Klaipėdos Krašto
Uelna kasdien iiakyrua aeamadlenlus.
gyvenimas būtų ėjęs norm&liškcee sąlygose,
3. Klaipėdiškiai, kurie su škumu yra įdomūs vardinių
Aplonkyt atėjau.
Administracija
PRENUMERATOS KAINA: 1. Amerikos vulatybOse.
gyventojų skaičius šiandien būtų buvęs žy
šio krašto atėmimu 1924 m. išvakarį linksmieji subuvimai.
Metama — 96.94; Pusei Metų — 9AI0; Trims m4neJog ne tošts atėjau,
alanie — 91-00; Vienam mtneMul — .790. Kitose aalmiai didesnis.
Jau kovo mėn. 23 d. išleis liepos mėn. 30 d. nustojo VoVos
saulutė
spėja
paslėpti
etybOsf prenumerata: Metama — 97.44; Pusei metų
Seikės
galvą atnešiau.
•
ą
•
— 94.00. Pavienis num. to.
tose Vokietijos reicho valdžios, kietijos pilietybės, su šio įsta- paskutiniuosius savo spindu
Ėr ont stala padiejau;
Pasirodo, kad visa Lietuvos visuomenė žiniose (Reiehsgeselzblatt) pa-! tymo įsigalėjimu vėl tampa
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų nesrųllna.
lius
vakaro
guolyje,
jau
iš
Ak, padiejau, padiejau,
džiaugiasi naujaja (vieningo darbo) vyriau talpintas :įstatymas
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunfilama tara tiks
<-*
izi.u  Vokietijos piliečiais, jeigu jų kelių samanotų lūšnelių eina
apie Klai
lui pūkio lenkių. Redakcija pasilaiko sau teis* talSėlkės galvą padiejau.
sybe, sudaryta iš visų didžiųjų politinių par pėdos krašto prijungimą prie
sytl Ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko
gyvenamoji vieta 1939 m. ko maži kaimiečių būreliai pas
respondencijas aulyg eavo nuoilūroa.
Korespondentų
Tada šeimininkai ir dalis
tijų. Net socialdemokratai esą jai palankūs.
prako rūkyti trumpai Ir alkklal (Jei galima rūkomąją
Vokietijos, kurį, kaip vokie vo mėn. 22 d. buvo Klaipėdos vieną savo 'kaimyną. Čia yra
makinSle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
Mn.iia.ngia. entuziazmo rodą tautininkai, nes,
svečių dainuodami atsalto:
giant polemikos Ir asmenikkumų.
Pasenusios kores
čių spauda praneša pasirašęs kraštas arba Vokietijos rei papuošta kėdė (žemaičiai va
pondencijos laikraklln nededamos
mat, jie vis dar norėjo ir toliau vieni vai
— Sosiedeli, balondeli,
Hitleris jau grįždamas iš Klai chas.
dina ją soetu), kurią turės nu
dyti
valstybės
vairą.
Gerk, -gerk bent lašelį,
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
pėdos ant karo laivo “DeutsTas pats galioja tiems, fku- nešti pas vardininką, norėda
Bntered as Second-Class Matter Kerok 91, 1910, at
Nuraminsi vabalėlį.
Cklcago, Illinois Under tke Aot of Kerok t. 1879.
chland”. Įstatymas be fiure Krių pilietybė išplaukia iš to mi jį vardinių proga pasvei
Plyšt bačkelės jau lonka,
rio pasirašytas reicho vidaus kio klaipėdiškio.
kinti. Kėdė, vadinama sostas,
Trykšt alelis ozbuonas:
Mūsų Susivienijimas
reikalų ministerio dr. Fricko,
4. Nuo 1939 m. gegužės m. yra puikiai papuošta. Prie
Spausk, spausk, sosiedeli,
maršalo Goeringo, užsienių rei 1 d. Klaipėdos krašte įsiga kiekvienos kėdės kojos pritviKėjk ėšspausi bus gera.
Truputį lyg ir užmiršome, kad šiuo laiku
kalų ministerio von Ribben- lioja visų sričių reicho teisė. rtįnta po jauną berželį (žiemą
O linksmi svečiai vėl
Noras Suvaržyti Ateivius
eina mūsų didžiųjų organizacijų vajai. To
tropo ir ministerio, fiurerio
Atitinkamas reicho ministe- po eglaitę) — tai keturios ža bau dainuoja:
Pastaruoju laiku ir augių ir 'kitomis kal kanceliarijos šefo, dr. Larn- ris, susitaręs su vidaus reika
užmiršimo priežastis — dideli tarptautiniai
lios kolonos. Šias kolonas ju
— Ak alaus, ak alaus, —
konfliktai Europoje ir iš to kylanti pavojai bomis leidžiami laikraščiai daug rašo apie merso.
lų ministeriu, gali nustatyti, ngia klevo lapų stambus vai
Nu alaus galva skaust,
Lietuvai. Paprastai, kaip taip įvyksta, mes sumanymus} suvaržyti Amerikoje ateivius.
kad
reicho
teisė
Kl.
krašte
nikas, sudarydamas iš trijų
| čia tenka iškelti vieną labai
Nu medaus dar daugiau.
užmirštame savo vietinius reikalus, rūpina “V-bė” tuo reikalu sako:
“
Illinois
valstybės
legislatūroje
yra
įreikšmingą
smulkmeną,
Įj
Ur
į
1
neįsigalioja
arba
įsigalioja
vėpusių
gražią
užtvarą.
Sosto
Douk, douk, sosiedeli,
mės Lietuvai, nes mes ją mylime. Jei Lietu
nešta
net
16
įstatymų
sumanymų,
kuriais
rodo,
kokiomis
aplinkybėmis
'
l
^
au
’
ar
^
a
i
s
’
g
al
i°j
a
tik
yP
a
*
gilumoje
matai
dar
šiuos
dava džiaugiasi, džiaugiamės ir mes, išeiviai,
Nuraminsem vabalėlį.
įvyko
Klaipėdos
krašto
pritm
£
ais
atvejais
bei
nuostatais.
|
i
y
kus.
žalių
rūtų
vainikėlyje
siekiama
vienokiu
ar
kitokiu
būdu
susiau

jei liūdi — ir mes liūdime. Bet, nežiūrint
.
j
Svečiai, kurie anksčiau
rinti svetimšalių teises. Jau žinomas vie jungimas prie Vokietijos. Rei- Sitoks nustatymas privalomas' įįpįnta vardininko monogra- dainavo su šeimininkai, traukiek mums reiktų Lietuvai dirbti ir auko
nas įstatymo sumanymas siekia įvesti sve- kalavimas Lietuvai grąžinti P®skelMi reicho valdžios ži-Įma> amžiaus metai, ir data. fcia:
ti, neužmirškime vietos reikalų ir rūpesčių,
tikušalių registraciją su numatyta nemaža Kl. kraštą buvo Rihbentropo niose.
ypač neužmirškime savų organizacijų. Au
Žemiau to vainikėlio yra daug '
bausme tiems, kurie nepildys išleisto įsta
5.
Nuo
1939
»m.
gegužės
m.
ginkime jas ir palaikykime, nes kuo tos mū
įvairiaspalvių kaspinėlių, ku-.
pareikštas Lietuvos užsienių
tymo.
sų organizacijos bus gausingesnės ir stip
1
d.
Kl.
krašte
įsigalioja
visų
riuose įrašomi kaimynų lin-l
reikalų ministeriui Urbšiui per
Ar čia suminėtus įstatymus tų valstybių
.
. .
resnės, tuo stipriau laikysimės kaipo lietu
sričių Prūsijos krašto teisė. kėjimai, kaip antai: “Sveiki Ryt po ryt šventa,
legislatūros
(seimai)
priims
ar
ne,
bet
lakvizitu
Berlyne
kovo
Vėsė išmėjguosem.
viai, tuo būdu reikale ir Lietuvai didesnę
Prūsijos krašto valdžia ga nu Tamstą Vardo Dienoje”,
tas 'pasilieka faktu, 'kad Amerikos gyve- n,®n'
sietuvos vyriausy
paramą galėsime suteikti.
Pirmieji vėl dainuoja:
li nustatyti, kad ši teisė Kl.
nimo vadai ir įstaltymdaviai vis griežčiau bės ir seimo sutikimas šį rei krašte neįsigalioja, arba įsi “Gyvenk mūsa mylems (čia
šį kartą norime atkreipti skaitytojų dė
— Ačiou tau ėr vakams,
vardas) ėlga, eiga”, “Priimk
ir nepalankiau nusistato prieš ateivius. Ne kalavimą išpildyti įvyko po
mesį į senąjį ir didįjį Lietuvių R. K. Susi
Er
bačkele ėr lonkams —
tenka abejoti, kad anksčiau ar vėliau ban- Urbšio praneši'mo, kovo mėn. galioja tik vėliau, arba tik mūsa Svei’kėnėmus” ir kitu
vienijimą Amerikoj, koris stengiasi padidin
Prisigieriem, privėjšiejuom,
dys tokius įstatymus išleisti ir kitos vai- 21. d. apie 6 vai. vakaro, o su- ypatingais atvejais ir nuosta Visą šį foną dengia dvi sukry
ti savo narių skaičių ir dėl to veda naujų
Deivas dous bus daugiau.
stybės, kuriose kiek didesnis skaičius sve- tartis tuo reikalu tarp Ribben- tais. Šitoks nustatymas pri žiuotos tautinės vėliavos. Be
narių prirašinėjimo vajų.
Dabar šeimininkai prade
Prūsijos to, iš mažų žvakių sudaroma
timšalių gyvena.
į tropo iš vienos ir Urbšio bei valomas paskelbti
Mes čia po ranka turime LRKSA praėju
valdžios žiniose.
įvairių liaudies ornamentų į- da:
sių metų apyskaitą, iš kurios matome, kad
Tokios pastangos svetimšalius suvaržy-1 Škirpos iš kitos pusės buvo
— Ešgerit, sosiedeli, pėlną,
mūsų Susivienijimas yra padaręs didelę pa
ti, be abejonės yra labai nemalonios patiemsĮ pasirašyta kovo mėn. 22 d. Gi
6. Centralinė įstaiga dėl liuminacija. Matant šią papnol£šgersi posę, — rasi gale
žangą: išaugęs iždas iki pusantro milijono
svetimšaliams. Ypatingai yra nemažai to-1 reicho maršalas Goeringas į Kl. krašto prijungimo prie štą kėdę, tikrai nebenuostabu,
mosį.
dolerių, laimėta apie tūkstantis naujų narių,
kių svetimšalių, kurie jau yra seni ir be-i savo nutrauktas “atostogas” Vokietijos reicho yra reicho kodėl kaimiečiai ją sostu va
Ak prasta, ak prasta,
moksliai, todėl tokiems nebeįmanoma pi-' Italijon, kaip pačių vokiečių vidaus reikalų ministeris.
valstybių apdraudos departamentai užgyrė
dina. Juk čia, iš tikrųjų, yra
Ėšgersi
pelną, — rasi gale
įvairių skyrių narystės certifikatus, žymiai
įdėta visa kaimo grožio paju
lietybės popieras išsiimti. Dabar piliety- telegramų agentūra pranešė,
vėlną.
Prijungimo komisaras (Ue- timo siela. Jų supratimu, tik
pagyvėjo administracinis aparatas. Džiugi
bės gavimui k\otimai jra gana sunkūs ir i įyyyko jau kovo mėn. 21 d.
Eškedenk, ėšporenk — bus
nantis reiškinys, kad ir narių mirtingumas
tik apygeriai mokantis anglų kalbą tegali! iulų n,ctu>
,
jo
berleitungskommissar)
yra karališki sostai gali būti taip
kėšenė pėlna.
praėjusiais metais buvo žymiai mažesnis, ne
tokius kvotimus išlaikyti. Taigi nepajėgiarašas figūruoja šalę kitų pa- Rytprūsių provincijos prezi- papuošti. Šią kėdę neša ke
gu pirmaisiais metais. Organizacijos stovis
ntiems išsiimti pilietybės popieras, priseitų
dentas. Klaipėdos vokiečių va turįos jaunos mergaitės. Prie- j Pagaliau visi linksmai vai
arba ganėtinumas (sclvency)
siekia 108.2
Amerikoje gyventi jau lyg kokioje pas- j rašą ant viršuje minimo įsta- das yra jo pavaduotojas.
sa k yj e eina seniausias iš visų go ir geria. Rodos, jau galo
iportų sistemoje. Todėl ateivių akimis žiū-, ty,"°- Paslaptinga y™ temnuoš. Vadinas, jos stovis yra ne tik paten
Reicho vidaus reikalų mini susirinkusių kaimynų, senis, nebus toms vaišėms. Čia viekinantis, bet ir labai geras.
rint tokie įstatymai yra žiaurūs ir berei-, pas ir paties Hitlerio, (kuris iš steriui pavedama leisti šio
kuris neša dovanas. Koks čia nas iš senių ima šokti kitiems
Klaipėdos sugrįžo. tik kovo 24
kalingi”.
Dėl to visai yra drąsu tokią organizaciją
įstatymo
vykdymui
ir
papil

įdomumas! Suėję į vidų, tuoj dainuojant: “Meška šuok, koPrieš visokius pasikėsinimus suvaržyti a- d. popiet, o jo pasirašytas į- dymui reikalingus teisės ir ad
rekomenduoti savo tautiečiams, kurie šiuo
visi gražiai susitvarko. Dabar dlas dolk”... — tai senas, sestatymas išėjo ko-vo 23 d., reiš
vajaus metu gaili prie jos prisirašyti žymiai teivius, žinoma, reikia kovoti. Tačiau patar
ministracijos nuostatus.
prie sosto prieina būrys stip- ■ nas paprotys, kurias reiškia,
palengvintomis sąlygomis. Svarba, kad į LR tina visiems, kurie tik gali, kuo greičiausia kia tą dieną, kada jis buvo
7.
Šis
įstatymas
įsigalioja
riaušių vyrų. Senis, tos proce- Į kad svečiai vaišėmis yra labai
išsiimti pilietybės popieras, nes nepiliečiams Klaipėdoj.
US4

KSA gali rašytis visa šeima, nes nauji na
riai priimami iki 55 metų amžiaus, o vai
kai nuo vieno mėnesio amžiaus. Galima ap
sidrausti nuo $150.00 iki $2,000.00. Tori ir
pašalpos ligoje skyrių.
Prie LRKSA priklausyti yra patogu dar
ir dėl to, kad jis turi kuopas visur, kur tik
bent kiek daugiau lietuvių gyvena. Vadinas, 1
kur nesikelsi gyventi, rasi kuopa, o jei ne,
tiesiog prie centro galima priklausyti ir nau
dotis visomis nario privilegijomis.
LRKSA yra fraternalinė apdraudos organi
zacija Mums, lietuviams katalikams, svarba,
kad ji yra grynai lietuviška ir katalikiška.
Jai rūpi narių gerovė visais atžvilgiais: me
džiaginiu, religiniu ir tautiniu. Susivieniji
mas yra labai vertinga organizacija ir taip
pat labai reikalinga, dėl to drąsiai galima
sakyti, kad kiekvieno lietuvio kataliko pareiga yra būti jo nariu.

Apie kitas organizacijas, kurios žino lai
ku turi vajus, parašysime kitomis progomis
Pernai Prancūzijoj gimė 612,138 kūdikiai.
Bet pranešama, kad mirimų buvo daugiau
negu gimimų. Keistoka, kad 22,258 kūdikiai
gimė negyvi, o 40,113 jų mirė nesulaukę
vienerių metų amžiaus, žino atžvilgiu pran
cūzų tautoje tebėra netvarka. Išrodo, kad už
ims dar daug laiko, kol tauta atsipeikės
iš moralinio susmukimo, kuris ją laikė apė
męs per daug metų. Ją pūdo laisvamanybė,
kuri yra visokių blogumų pradžia.
• . ą
.
Kongresmenas WUliam H. Sutphin iš New
Jersey įnešė į kongresą įstatymo projektą,
sulyg kuriuo Didysis Penktadienis būtų visų
Švenčiamas, t. y. būtų legalė šventė. Būt la-

via daugiau apsunkinimų bus mėginama už

Laiškai Iš Klaipėdos

nuo 1939 m. kovo 'mėn. 22 d.

Kaip ir kokiomis aplinky Taigi viskas paruošta, aiš
dėti.
bėmis taip nepaprastai grei kiai tatai matyti, žymiai an
tai pasirodė įstatymas, kuris ksčiau, negu buvo žinomas Lie
Ateities Laikraščiai
pasirašytas penkių asmenų, iš tuvos vyriausybės nusistaty
“Vienybė” rašo, kad Amerikos laikraščių kurių tik vienas von Ribben- mas perleisti ar neperleisti Kl.
redaktoriai ir leidėjai susirinkę New Yorke trop įstatymo išleidimo dieną kraštą.
Pasaulinės Parodos atidarymo proga priėjo tebuvo Berlyne.! Ypač paslap Faktiškuoju Kl. krašto vališvados, kad ateities laikraštis turės būti ki tingas yra Goeringo parašas, lytojo. nuo pinuos prijungitoks, negu jis šiandien yra. Jis, jų nuomone, kurio ne tik Berlyne, bet ir
nebus ankstyviausių žinių laikraštis, bet pačioj Vokietijoj jau nebebu mo dienos pasidarė vietos vo
daugiau nušvies tas sąlygas, kurios įvykiui vo net tuo 'metu, kada Kauno kiečių fiureris dr. Neumannas,
davė pradžią ir kokiose aplinkybėse įvykis valdžia sutiko Vokietijos rei kaipo reicho komisaro, kuriuo
suminėtu įstatymu paskirtas
atsitiko. Ateities laikraštis bus tabloidinio
kalavimą išpildyti, nekalbant Rytprūsių prezidentas Kochas,
formato, spauda bus aiškesnė, raidės didės- ...
, ,
nes, mažiau antraščių ir ilgų straipsnių, dau-a^Ie 9 inomen
a a Il pavaduotojas.
giau paveikslų. Laikraščiai bus spausdinami, h”as^a Lietuvos - Vokietijos
Veikusiu Kl. krašto statu
keliomis spalvomis, o ir paveikslai bus spal- sutartis, nuo kurio juk tik for- tu sudarytoji Bertuleičio di
voti. Tokių laikraščių šiandien galima rasti maliai ir prasideda reicho su- rektorija su jos nariais dr.
Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse.
( verenumas Klaipėdos krašte. Boetcheriu, Žygaudu ir MoToliau “V-bė” rašo:
.
| Kada noks istorikai, šį labai
nynu tuo tarpu palikta savo
“Kalbant apie ateities laikraščius prisi-1 reikšmingą faktą, turės iškelpareigose, kaipo veikianti ko
mena ir Amerikos lietuvių spauda. Mums (ti, norėdami išaiškinti kaip
misaro bei jo pavaduotojo įatrodo, kad netolymoje ateityje Amerikos (“taikingu” būdu buvo atplėšspauda turės jungtis. Mes svajojame apie Us - Lietuvos valstybės Kl. galiojimu.
•
1 didelius
J* J I*
1*
A ’*1
1laikraš
*1 v 
*
(Bus daugiau)
vieną
ar du
lietuviškus
kraštas.
čius Amerikoje, kurie aptarnaus visą AMinimojo įstatymo turinys Tiek pakilsi dorybėse, ant
merikoa lietuvių visuomenę, laikraščiai 'ku
yra sakantis-:
kiek save patį prie to prispir
rie ne tik savo turiniu bus vertingi, bet ir
savo išvaizda prilygs prie Amerikos an-| l. Klaipėdos kraštas vėl si.
gliškų laikraščių.
Du daiktai ypatingai padeyra Vokietijos Reicho dalis.
Mums atrodo, kad Amerikos rytams bus
2. Kl. kraštas įjungiamas da geram pasitaisymui, bilskiriamas vienas didelis lietuviškas laik į Prūsijos kraštą (Land), Ryt-'tent varu save atitraukti nuo
raštis, o kitas Amerikos vakarų lietuviams. prūsių provinciją ir priskiria- (prigimtų piktų palinkimų ir,
To reikalauja ne tik ekonominės sąly
mas prie Gumbinės adminis- kaip gyvai, rūpintis įgyti dogos, bet spaudos pažanga”.

tracinės apygardos. Reicho vi- rybę, kurios kas labiausiai rei
Tai, žinoma, yra tik svajonė. Bet juk sva
' daus reikalų ministeris nusta- kalauja.
joti niekam nėra draudžiama

sijos vadovas, pradeda:

—

Gerseni,

Ni

vėjnam

totousem

nedousrtn

—

—

patenkinti. Po to, atsisveiki

— Įėjau aš,
nę, išeina namo.
Nežėnau kas.
Įėjau činon,
Visur rinkb; tobulybę, jei
Nežėnau kor.
gerus pavyzdžius matai arba
Atnešiau šin,
girdi, pasistengk juos sekti.
Nežėnau kon.
Kaipo tavo akys kitus
Keliavuom takeles, —
mija, taip ir tave kiti ser^
Tonkes mėskeles,
Paklyduom mes vargą, paklyduom,
Atraduom šin suostą
Er jiemiem mes jin neštė,
Ejškuom žmuogaus
E r klausam kėjnuo tas
suosts,
Kam ons išpousts.
Bet anuo mes neraduom,
Ons siestėjs čiuon tor.
Vuo mes anov pagerbtė
Er pasveikintė atejuom.
Jog metūs bent kartą
Par vardą anuo šventą.
Gal čia ons gyven,
Mrs. Laughton Matthews,
Gal klausuos ėr gerd,
nauja Anglijos pustau militaGal reg čia mus vėsus, — . rėš
moterų organizacijos
Tat prašau vėsų vardo,
.“VVrens” (Women’s Rojai
Je tamsta tas, koriuo ėjš- Navy Service) direktorė. Ši
kuom,
moterų organizacija įsteigta
— Prėjinik mūs duovėnas. .per pasaulinį karą. Organiza(dabat įduoda dovaną)
cijoe narės mokomuos .įūrininVuo pats (pasako vardą)
kų gyvenimo ir supažindinačiuon sieskės
moa su jų pareigomis, kad kiEr lesk tamstą pavinčiavuo- lūs karui reikale galėtų jun
ti

ninkus pavaduoti. (Aeme ph.)

PĮHCttSIfc

Trečiadienis, gegužės 3, 1939

s
reik sėsrtis tada, kaip
Ar 'esi varginamas suomet
būsi pakviestas. Sėstis reik vi
paskutinėje vietoje.
vidurių užkietėjimu? suomet
Reik vengti dažnai vartoti

LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO APŽVALGAv

e
(1939 metų sausio-kovo mėti. audinių raštai, rankdarbiai
laikotarpis)
|jau plačiai žinomi ir už Lie-

ftiro paprasti:,
BFT MALONU nri)Ul

pasigf.i.buk

l. Naujosius Metus įžengiant tuvos ribų.

Nepriklausomybės dvidešim
tmečio sukakties įvairiomis
progomi s Lietuva 1938 .actais
padarė visų gyvenimo sričių
apžvalgas.

Iš dvarų meno mūrinių jau
sudėta muziejuose. Pastarai-

nlfikas būdas Imti laksatyvų.
Ex-Lax yra gardus, kaip geras Šo
koladas. Jisai yra pilnai pasitlkdtlnas, kartu Švelnus savo velkm6Je.
Jis padaro savo — be įtempimo Ir
nesmagumo.

si'us la'kais P»s>nipinta išry.

skinti ir bažnytinį menų. Prieš
; keletu metų Kaune įsikūrė ba
, žnytinio meno draugija, kuri
Per 20 metų Lietuva susikfl ėmėsi aiškinti, tirti ir globoti
rė didelį medžiaginių, kultūri bažnytinio meno muziejų. Į tų
nių bei intelektualinių ištek muziejų renkami ir dedami
lių lobynų, kuris įgalina kraš bažnyčiose ir klebonijose esa
tų
antrojo dvidešimtmečio mieji ir jau nevartojami meno
slenkstyje drųsiai žiūrėti į a- vertę turį daiktai: paveikslai,
teitį ir dar spartesniais žings vėliavos, arnotai, kryžiai, do
niais eiti pažangos keliu. De- kumentai ir kita. Muziejus per
ja, Lietuvos visuomenės nauja ke]ptQ

“aš”, “mano” ir t.t.

Ex-Ijix yra malonus, tikras, moder-

Ex-Lax yra Amerikos labiausia |slplatinęs laksatyvas. Jis lygtai geras
mažiems ir suaugusiems. Gaunamas
aptlekose dėžutėse po 10 c, ir 25 c.
SAUGOKITĖS PAMT.GDftlO.IIMV!
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax!
Įsidėmėkit raides “E-X-E-A-X ant
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės.
Kad gautumėt geras pasekmes,
reikalaukit tikro Ex-Lax!

Visuomet ir visur reik sau
gotis blogų draugų. Yjmtin
gai jaunimas turi saugotis
blogų draugų, nes blogi drau
gai, užkrės nedorybių liga kad
ir geriausį jaunuolį.
Blogi
draugai blogesni yra už blogų
spaudų, nes spaudų perskaitęs
1 užmirši, o blogo draugo pa
vyzdį paseksi. Mat, prie blo
ga esame geriau linkę, negu
prio gero.

EX-LAX

pratnrtž]0 į

pasie tų (jonaajs jr retaįs eksponatais.

Charles Lindbergb žmona (kairėj) atvykus į Amerikų. Šalę jos (tik skrybėlė matos) sū
Nuėjęs į prakalbas, ar ki
THE ORICINAL CHOCOUTED LJUATIVE
nus Jonas (4 metų), o dešinėj slaugė laiko kitų Lindberghų sūnų Land, dviejų metų.
laimėjimu džiaugsmų drums.
. v
tokį viešų susirinkimų visųTuo nesitenkindama, bažny
(Acme teleplioto)
tė nerami tarptautinė politinė
pirma reik vaduotis savo šal
tinio meno draugija, vyriausy
būklė ir smarkiai suvokietinto
Darbe
nerei'k
dažnai
žiūrėti
bes paremta, pasistengė dar
tu įprotu ir, gerai apsvarsčius
Sausio mėnesį dar tęsėsi ir tuvių skyrių pasaulinėje New lietuvių skyrius vaizduos švie
iiipėdos krašto separatistiį
laikrodį,
nes
laikas,
eina
vi

dalykų, prašyt balso, sakyt,
suruošti bažnytinio meno ju apžvalginė Lietuvos meno ju Yorko parodoje ruošiant. Lie timų, knygos raidų ir menų,
tendencijos. Kaip matosuomet
lygiai
ta
pačia
miera.
kas buvo klaida. Niekuomet
biliejinę parodų — Lietuvos biliejinė paroda, įkuri buvo a- tuva turi Jungtinėse Ameri pritaikomųjį menų, gražiųjų •
l&iuo žvilgsniu visuomenės
krikšto 550 metų ir nepriklau tidaryta gruodžio mėnesį. Pa kos Valstybės dideles lietuvių Lietuvos gamtų, miestų ir so-Į Tada ir užvaizdą geriau su nereik staiga šokt, lyg tas Pi
nei Tinas buvo pamatuotas, nes
lypas iš kanapių ir pertraukt
somybės 20 metų sukaktuvėms rodų suruošė Lietuvos daili kolonijas, kuriose priskaitoma džių statybų, susisiekimų, prai tuo darbininku apseis.
po 3 mėnesių Lietuva tikrai
pagerbti. Visų pereitų vasarų ninkų sųjunga, kuri šiuo metu iki milijono lietuvių, kurie pa monę, prekybų su užsieniais,;
kalbų, ar pranešimų.
A. P.
neteko Klaipėdos krašto if
ir rudenį draugijos atstovai jungia visų krypčių ir sričių laiko gana tamprius ryšius su diagramomis ir piešiniais bus^
vienintelio savo uosto. Tačiau
Nuėjęs į balių, ar draugiš
važinėjo po Iaetuvų ir rinko dailininkus. Nors tai buvo ne savo senąją tėvyne. Todėl Lie pavaizduotas Lietuvos ūkio
nerami tarptautinė būklė nerečiausius ir įdomiausius pa priklausomybės dvidešimtme- tuva mielai priėmė pakvieti augimas ir apskritai lietuvių ka susirinkimų, visuomet reik Jeigu dvejuos kariaujate
' sustabdė krašto kultūrinio gy
rodai eksponatus. Parodoje čiui paminėti jubiliejinė paro mų dalyvauti New Yorko pa skyrius parodos lankytojų su taip stovėti, kad užpakalis bū prieš bendrų priešų, pagelbėveninio ir jame per šita trijų
surinkta apie 000 meniškai pa da, bet ji vaizdavo tiktai vie- rodoje ir pasirūpino tinkamu pažindins su Lietuvos praeiti tų į sienų ir arti sienos. Vi- kite Benas kitų.
mėnesių laikotarpį stebime ei
gamintų arnotų, kamžų, pa nerių paskutinių metų Lietu savo skyriaus įrengimu. Pa mi ir dabartimi. Amerikos
lę naujų reiškinių.
veikslų, vėliavų, kielikij, ir ki vos dailininkų kūrvbų. Joje talpas parūpino parodos ko lietuviai remia lietuvių sky
NAMŲ STATYMO
Meno srityje
tokių įmanytum; daiktų. Paro buvo išstatyti plastikos, grafi mitetai, taigi teko rūpintis ti riaus įrengimų ir rodo tuo
pažymėtinas bažnytinio meno da vaizduoja aukštų Lietuvos kos, skulptūros ir pritaikomo ktai eksponatais bei skyriaus reikalu didelį susidomėjimų.
KONTRAKTORIUS
parodos atidarymas, įvykęs bažnytinio meno lygį. O baž jo meno kūriniai. Sukurti pa įrengimu. Lietuvių skyriuje,
REAL ĖSTATE
bažnytinio meno muziejuje nyčios anuo metu buvo gyvi skutiniu laiku ir niekur paro be kita ko, bus 7 tapybiniai
Margos Mintys
INSURANCE AND LOANS
Kaune,'sausio 20 diena. Buvo muziejai, per kuriuos aukšta dose dar nebuvę. Dailininkai pana, kurie pavaizduos ryš
Statau visokios rųšies naujus namus ant
Niekam nereik išduoti pas
laikai, kada Lietuvoje menas sis menas buvo pasiekdamas panorėjo parodyti ne meno kiuosius praeities laikų Lietu
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
galėjo pasireikšti tiktai bažny ir ugdomas visoje tautoje. To pasiekimus per dvidešimtį me vos gyvenimo etapus; penki lapties, nors būtų geriausias
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
čiose ir dvaruose. Liaudies dėl bažnytinio meno parodai tų, bet Lietuvos dailininkų žemėlapiai parodys priešistori draugas. Ypatingai reik sau
(Išgannu geriantį atlyginimą iš Fire In
menas tūnojo sodžiuose, nie daug dėmesio skyrė ne vien vienkartinį pajėgumų. Ir šiuonę Lietuvų, Lietuvų Mindau- gotis moteriškos lyties, nes
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nauju ir
kam nežinomas ir nepastebi dvasininkija ir visuomenė, bet atžvilgiu paroda buvo pasieku go laikais, viduramžių Lietu “kų boba žinos, visi žinos”.
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
mas. Liaudies menas kūrėsi ir vyriausybė, kuri parodos si savo tikslų, nes ji vaizdžiai yos imperijų nuo Baltijos iki
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:
tylomis ne reklamai, ne paro ruošimų parėmė ir medžiagiš parodė, kad Lietuva jau turi Juodųjų jūrų, Lietuvos pada-1
kvailu niekuomet nereik
JOHN PAKEL
doms, o vien. lietuvių sodiečių kai. Pats Respublikos Prezi visų meno rūšių ir krypčių ta'linimų ir naujųjų nepriklauso'0^ i &!'n(,us, nes kvailas laidideliu meniniu pajėgumu ir dentas Antanas Smetona su lentingų atstovi), kurių meniš- >mų Lietuvų. Vienas kambarys PC\K savo Pus^’
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306
ir kažin
meile. Dabar jau ištrauktasis arkivyskupu Skvirecku yra kas pajėgumas. Yra gana au- pavaizduos senųjų Lietuvos kaip būtų didelė klaida. Pa
nežinios ir liaudies menas. parodos globėjai. Paroda gau 1 kštas.
kultūrų. Čia lankytojai galės galios ir pats pasiliksi už kvai
lų.
Lietuvių liaudies meno dirbi šiai lankoma. Ji bus atidary
PIRKIT NAUJAUSI
Vasario* 4 dienų Kaune, įsitikinti, kad Lietuvos kultū
niais šiandie jau džiaugiasi no ta ištisų pusmetį, nes norima,
Kultūros muziejuje buvo ati ra yra organiškai kilusi iš sa
tiktai saviškiai, bet ir kitatau kad jų galėtų aplankyti dides
daryta prancūzų meno paro vo liaudies kultūros. Be to,
čiai bei svetimšaliai. Lietuvių nis žmonių skaičius ir iš pro
da, kurioje buvo išstatyti įžy
Atyda Motinoms!
būdingi kryžiai, rūpintojėliai, vincijos.
miausių šių laikų 83 prancūzų
Mes duodame Spėriai Perraanentą, be jokių maSlnų Ir be elek
Kunigai
turėtų
įsigyti
j
dailininkų 120 kūrinių. Paro
tros, valkams nuo vienoj metų
amžiaus Ir aukfičlau.
da
truko
apie
savaitę
laiko
ir
Vyskupo Petro Pranciš- į
TSONGS THAT NEVER HAPPEN
ReguliarS kaina 13.50, — šių
By GENE BYRNES
vėliau buvo perkelta į Latvijų {kaus Bučio, M.I.C. para-J savaitę >2.75.
ir Estijų. Parodų ruošė Lietu jšytą
vos dailininkų sųjunga.
} PAMOKSLŲ |
Gal būt dar šiemet bus su
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
ruošta Lietuvos meno paroda
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokčjtmai,
Kaina $1.75
teisingas patarnavimas.
Paryžiuje. Yra nusistatymas
BALZEKAS MOTOR SALES
“DRAUGAS” |
artimiausiu laiku suruošti ke
“U WILL LIKĘ US”
BERNICE ’S BEAUTY
letu Lietuvos meno parodų už
2334 So. Oakley, Avė.
S H O P
4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515
sieniuo?e.
Ctilcago, Ui.
1725 WE8T 47TH STREET
Turime daugybę vartotų automobilių vSlIauslos mados, nuo $15.00
metinę nuotaikų ir

Chrysler ar Plymouth

Š

Kamp. Hermitage. Tel. Varde 2771
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ejiinkams teko padirbėti Lie-1
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LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
Nuo 7:00 Vai.
g v.
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ventojams. (Gaila, kad rezo
sos dr-jbs narės turi dalyvauti bakūžėlėje lietuvybė išsilaikė, ro palaiminimų. Tris dienas
I
liucijų kopijų nebuvo galimu
būtinai, nes ir nedalyvavusios /taip dubar pirmutinė parama Prancūzijos bažnyčiose vietoj
gauti lietuviškai spaudai. V.)
turės už bilietų užsimokėti. ėvynei skubėja tik iš pualė- varpų naudojami Alpių trimi
Bendrai, susirinkimas išėjo
Kadangi dr-ja yra daug pri ,os lietuvių rankos.
tai.
be gerų sėkmių, nes publikos
sidėjusi prie katalikų veiki
Aukų surinkta $60.61. Atė
čioan priklausyti, įstojimo ma nebuvo sutraukta, nors susi
Naujos Anglijos
mo stambiomis aukomis, nėra
mus bis'kį išlaidų, pasiųsta SKAITYKITE VIEN KATAžius nėra apribotus.
rinkimas bendrai buvo šauk
pamiršusi ir tautos reikalų,
Moterims
aetuvos Konsulatui New Yo- UBUKUS LAIKKASCIUS
Trečias sųjungos skyrius — tas. Daugiau buvo kairiųjų
todėl verta paramos visos šio
Pke $59.13. Aukotojams, kalŠiuomi kreipiuos j Naujos išimtinai pomirtinis. Jame pa negu tautiniai nusistačiusių
miesto lietuvių visuomenės.
jėtojams ir klebonui, kad da
Anglijos moteris tose parapi šalpos sų-ga nemoka. Tame žmonių. Tikrieji tautiečiai, ku
LIETUVIAI DAKTARAI
Dabar dr-ja turi daug ligo
vė parapijos svetainę nemojose, kur dar nėra Moterų Su skyriuj sų-ga moka šimtų pen rie myli savo tėvynę, nenore
nių, kurioms reikia mo'kėti įmvuiuiui, ačiū.
Ant. Žiemys Ofiso tel. CANsl 2345
kiasdešimts dolerių pomirti jo dėtis sykiu su kairiaisiais,
jungus kuopų.
šalpa ir tas tuština iždų. To
Res. taL OANal 0402.
nės. Į šį skvr. priimamos na kuriems Lietuva tai tik taip
dėl,
kad
j>apildyti
tų
iždų
ir
Žinote, gerbiamosios, kaip
rės nuo 18 iki 50 metų amž. sau šalis. Aukų irgi mažai su
— Prancūzų kaimiečiai įvar
rengiama pramoga. Niekas ne
svarbu yra vienybė, nes kur
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Moterų Sųjunga turi virš
bus nuski iaustas dalyvauda riose vietose tiki, kad didžio
rinkta.
yra vienybė, ten ir galybė.
2158 W. Cermak Road
pustrečio tūkstančio narių, ku
sios
savaitės
gale
prieš
pat
Vai.:
2—4 ir 7—9 vai. vakare
mas
toje
vakarienėje,
bet
tuPapeikimas taipgi jriklau
Žinome, kad lietuvės katali rios susispietę į 70 kuopas.
Trečiadieniais
pagal sutartį
Velykas
visi
bažnyčių
varpai
i rėš sau naudos, sueis pažįsta
kės atlieka daug gražių dar Bet daug dar yra parapijų, so ir daugeliui katalikišku
mus, atnaujins pažintis ir pa keliauja į Romų gauti šv. Pet- 2305 So. Leavttt Street
bų: ne tik auklėja šeimas, bet kur nėra Moterų Sųjungos draugijų valdybų nariams už
darys gerų darbų garbingai
dirba dideliu pasišventimu tau kuopų. Tad šiuo ir kreipiuos neatsilankymų į šauktų drau
draugijai.
Vyturys
gijų valdybų susirinkimų, bet
tai ir bažnyčiai.
į tų parapijų moteris veikė
Cbris Beitler, vienas iš sej)atsidėjimo ant kitų. O tie kiti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
T)ANTTSTA H
Kad moterys šias ipareigas jas, prašydama, kad, su pri
savo gausingu atsilankymu į tynių brolių, kurie valdo an-^š visų vietos lietuvių dr-gijų 1446 So. 49th Court, Cicero 4729 So. Ashland Avė.
galėtų tinkamai atlikti, kad tarimu vietos gerbiamų kle
Antradieuiais, Ketvirtadieniais ir
komiteto susirinkimų gali su- glių kasyklų, arti Otsego, ()., Į rengto masinio mitingo bei
2-tros hboe
jos būtų įvertintos, ikad svar bonų, organizuotūmėt Moterų
Penktadieniais
CHICAGO,
ILL.
teikti Lietuvai meškos patar- čia vaizduojamas. Apie 2001 prakalbų balandžio 21 d.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.1
besniam reikale galėtų pakel Sųjungos kuopas.
Telefonas MIDway 2880
navimų.
nedirbančių angliakasių jį už-; Prakalbas atidarė ir tvarkų 3147 S. Halsted St, Chicago
Kolonijų veikėjoms visas rei
ti vieningų balsų, joms būti
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais ir
puolė
ir apmušė.
vedė
J.
Druseikis.
Pirmutinis Pirmadieniais,
Nuo
10
iki 12 vaL ryto, nuo 2
kalingas
informacijas
mielu
,
Aukos
nutarta
per
Lietuvos
šeštadieniais
nai reikia vienybės.
(Acrne telepboto).
Valandos: 3—8 P. M.
veš. po pietų ir neo 7 iki 8:30
kalbėjo
kun.
J.
Bakšys
iš
Lie

noru suteiks Mass., Maine ir Generalį Konsulatų pasiųsti
Ir galime būti vieningos, su
tuvos istorijos Mindaugio, Kę
N. 1L apskr. pirm. Teklė B. sušelpiami Klaipėdos pabėgėTelefonai HEMlock 6286
ėję į vienų eentralinę moterų
Mažeikienė, 9 Ashmont, Avė. lių. Aukoj'o: $2.00 — M. Sen- prisidėjo. Tikimosi, kad ir ki stučio, Gedimino, Vytauto lai
organizacijų. Tokia organiza
(BEI NAKA C S KAS)
\Vorcester, Mass.
, kus. Po $1.00: kun. J. M. Ba tos draugijos tai padarys. Tas kų ir baigė dabartine Lietu
cija ir yra Moterų Sųjunga,
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Brangios seserys! Nieks ki kšys, J. Yaivoda, P. Rimkus, yra labai gražu ir mūsų kolo vos painia politikos eiga.
6900
So.
Halsted
Street
kuri turi apšvietos, pašalpos
Kvietė susirinkusius aukoti
2415 W. Marąuette Rd.
tas mūsų reikalais nesirūpins,, A. Žiemys, K. Zlotkus, V. Po nijoje reikalinga, nes tasai
TELEFONAI:
ir pomirtinės skyrius.
Klaipėdos
tremtinių
sušelpiOfiso
valandos:
Ofise — Wentworth 1612
kaip tik mes pačios. Taigi,' škienė, V. Kirčus, J. K. Clia- skyrius galės darbuotis ir bu
10—12 vaL ryto
Res.
—
Y
arda
3955
•mui.
Moterų Sųjungos Apsšvie- laikas lietuvėms katalikėms pas, M. Pabrinkis, M. Bartu- dėti tautos reikaluose ir tuo
2
—
4
ir
6—8 vaL vakaro
OFISO VALANDOS:
Trečiadieniais
ir Sekmadieniais
met
nereikės
jokių
bendrų
los skyriuje narės turi įvai susiorganizuoti į vienų centrą- lis, J. Mockevičius, P. NorkeAntras kalbėjo M. Duseika 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Susitariąs
ir Sekmadieniais
rius savus lavinimo ratelius, linę organizacijų. Tai daryda- liūnas, Bolis Čemauskas, Ma frontų, iš kurių naudos nėra daugiausia iš dabartinių Eu Trečiadicniais
pagal sutartį
užsiima gražiais rankdarbiais, mos, sau, o ne kam kitam, da- tas Urbonas, Julius Stašaitis, nei mums patiems, nei tėvy ropos valstybinių politinių kolavinas kalboje ir rašyboj, stei rysiine naudų, pradėsime su Juozas Bra'knis, Kastas Sta nei Lietuvai.
fhnbinacijų eigos. Paskučiausia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gi* chorus ir valdybos sekci- siprasti kaipo katalikės ir lie- šaitis, Jonas Gudas, Petras Svarbi paskaita
( kalbėjo J. Čapas rūsčiai nu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avė.
jas, leidžia mėnesinį laikraštį tu vės.
Pečkus, Kazys Šilinis, T. Kai
peikdamas tuos vietos lietu
VIRginia
1116
4070
Archer
Avė.
Balandžio 27 d. Paul Mc- vius, kurie į taip svarbias pra
TeL YARds 0994
•‘Moterų Dirvų”, kurioj ran
rienė, Jonas Palskis, Juozas
Tad dar kartų prašau visas
Res.
TeL PLAza 2400
Valandos: 1—3 ir 7—8
da visas sųjungų liečiamas ii
Šūkis, M. Duseika, J. Drusei- Guire iš Australijos Columbus kalbas neatsilankė. Ir, ištik
į talkų ir kur tik randasi lie
Kasdien išskyrus Scrodą
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
fiias ir įvairių kitų pasiskai
kis, P. Svetikas, P. Bugailiš- Civic Center davė labai įdo tųjų, daugelis vietos lietuvių, Seredomis ir Nedt‘1. pagal sutartį Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
tuvių, o dar nėra Moterų Sų
tymų.
kis, Jasevičienė, R. Šerelis, J. mių paskaitų temoje ‘‘Krikš ypatingai profesijonala’ ir ve
jungos kuopos, prašau savą
_ T v,
čioniškoji Revoliucija”. Pas- rslininkai, šį sykį labai pi- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
. ,r ,
c •
w Aukita, J. Juška,
Moterų Sąjungoj randasi du ir
Moterų Sųjungos Centro va,
’
kaita buvo skilta katalikų a- gįaįg lietuviais pasirodė. Kaip
TeL YARde 5921
pašalpos Skyriai, kur mokasi ldybos vardu, artimiausioj a-j 70c aukavo J. Gudeli. Po kcijai ir buvo begalo įdomi. jjUrjs atsidaro savo profesijos Ofiso TeL Canal 6122
Ree.: K£Nwood 5187
Res. 8342 So. Marshfield Are.
penkių ir septynių ir pusės teityje sutverti kuopų.
I 50c aukavo:'Malinauskas, Ma- Tiktai gaila, kad visai mažai
ofisų, tuomet žino, kad reikia Ree. TeL Beverly 1868
dolerių savaitinės pašalpos li
Lietuvės katalikės naudoki- linauskienė, S. Stepaitis, U. lietuvių -dalyvavo. Rodos, yra
pirmiausia, atbėgti prie lietuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
goj su šimtą penkiasdešimtis tės proga, nes dabar yra va- * Stepaitienė, Graibuvienė, Žu- daug lietuvių suprantančių a-ll:
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
vių su Šukiu savas pas savųjj
dolerių pomirtinės. Į luGs du jaus laikas ir narės priima kaurfkieaė, Novikas, B. DuoIki. nglų kalbų (kaip kada ir perDANTISTAS
756 West 35th Street
O (kaip tų lietuvių tėvynė 'pa
skyrius narės priimamos nuo tuos be įstojimo mokesties.
A. Duoba, J. I nei u ras, Šve- daug suprantančių), bet tokio2201 W. Cermak Rd.
TeL OANal 5969
vojaus valandoje ir reikia su
16 iki 45 metų amžiaus. Vien
V. Liutkienė, Mass. vai.
das, Juozas Baranauskas, J. j j© paskaitoje kur galima da- teikti paramų, tai jų nesimato.
VALANDOS:
tik į Apšvietos skyrių norindirektorė Zinkus, M. Giedraitis, J. \ ai- 141g pusiiįrokinti ir išmokti
9:39 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet;
O yra jau ir tokių, kų leng
6 iki 8 vakare
tas, K. Černauskas, A. Beke- ^alp veikti katalikų akcijoje vai galėtų šimtinę paaukoti.
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2155 West Cermak Road
šitNiė, J. Jokšas, M. Lukas, V.' nepasirodo. Reikia daugiau Reiškia jų širdys turtams gi
pagal sutartį
Protesto Susirinkimas Del Klaipėdos
OFISO VALANDOS:
Baruckaitė, M. lankus, A. I veikimo įnešti į savus reiika1
—
4 ir 6:30 — 8:30 vakare
lios,
o
nuo
tavo,
Tėvynė,
mei
Užgrobimo
Res. 6958 So. Talman Avė.
Balaišis, K. Barauskas, P. Gu lūs. Pavyzdys gali būti kai
ir pagal autartį
Res.
TeL
GROvehiU
0617
lės labai toli. Jie eina senovės Office Tek HEMlock 4648
ROCHESTER, N. Y. — Iia nkamos aukos, kurių surinkta delis, Švedas, F. Kazakevičie rioji lietuvių dalis, 'kuri eina
TeL Calumet 6974
išgamų bajorų pėdomis. Kaip
OFISO VALANDOS: .
landžio 21 d., Šv. Jurgio par.! daug mažiau nei buvo tikėta- nė, D. Valtienė, Ignas Vili kur tiktai gali savo idėjai nau
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
anuomet
tik
šiaudinėje
kaimo
auditorijoje jvyfao bendras vi-1 si.
t
mas, V. Budrienė, A. Gudelie dos atnešti, bet katalikai žmo
madienius ir trečiadienius
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sų kolonijos lietuvių protesto I Kitas kalbėtojas M. Duseinė, Kawiakas, Daugas, J. Jo- nės kodėl pusėtinai apsileidę.
LIETUVIAJ DAKTARAI
VaL 2—4 ir 7—9 vaL
susirinkimas tikslu parinkti ' ka kalbėjo apie neteisėtų Klai nčis, P. Baronas, M. Budrius. Gaila.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus
Tel. Yarda 3146.
DANTŲ GYDYTOJAS
aukų Klaipėdos pabėgėliams pėdos krašto ir uosto užgro- Smulkiais surinkta $8.91. Sy
2423 W. Marųuette Road
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
Moterų dr-jos vakarienė
3259 S. Halsted Street
sušelpti ir sykiu užprotestuo- bimų ir patarė priimti protes- kiu $60.61.
2 iki 4 ir 7 iki 9
CHICAGO, 1LL.
ti prieš Klaipėdos atskyriau)1 to rezoliucijas, kurias vėliau
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Gegužės
7
d.,
6
vai.
vakare,
Organizuojamas A. L. R. K.
Ofiso TeL VIRsmia 0086
Šventadieniais: 11 iki 12
nuo Lietuvos teritorijos. Su perskaitė. Protesto rezoliuci
parapijas auditorijoje Šv. Ma
Reeidencijoe TaL BEVarly 8244
Federacijos skyrius
PHYSICIAN and SURGEOM
sirinki ruą pradėjo Juozas Dro jas pagamino adv. P. J. Dcrijos moterį) pašalpinė dr-ja
Šiomis dienomis klebonas iš rengia metinę vakarienę. Vi- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
seikis, pirmininkas bendro ko Vonis ir jos buvo pasiųstos
4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
sakyklos
paskelbė,
kad
orga

Amerikos
prezidentui
Booseir
akinius
pritaiko
4157 Archer Avenue
miteto, paaiškindamas tikslų
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL
Ofise t*L: 2-4 ir 6—8 p.
nizuojamas
A.
L.
R.
K.
Fede3343
So.
Halsted
Street
veltui,
Valstybės
Sekretoriui
Nedėliomis pagal sutartį.
ir pakviesdamas klebonų kun.
Office TeL YARds 4787
racijos skyrius ir prašė, kad
Cordell
Hull,
vokiečių
vald

Readeucija
J. M. Bakšį pasakyti įžanginę
Namu TeL PROtyeot 1930
9939
SoClaremont Arą
žiai ir spaudai, kuri, kaip ma visos katalikiškos draugijos
Klausykite
Velandes 9-19 A. M.
Tel OANal 6122.
kalbų. Savo kalboje klebonas
tyt, tik ištraukas išspausdino. prisidėtų užsimokėdamos me
Nedėbomię pagal sutartį.
PALENDACH’S TRAVEL
nupiešė Lietuvos istorijų iš Toliau P. Svetikas perskaitė tinę mokestį ir išrinkdarnos,
T« CANal 0257
BUREAU
Rea Tel PROapect 6659
gilios senovės iki šių dienų. užuojautos rezoliucijų Lietu- atstovus. Pranešė, kad Šv. J uGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Folklore
Radio
Program
Po klebono kalbos buvo re-1 vos naujai valdžiai ir jos gy- rgio dr-ja jau prie to darbo
EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.
2201 W. Cermak Road

NAUIOSJOS ANGUIOS ŽINIOS

DR. f. G. W1NSKUNAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. J. BEINAR _

OR. A. J. MAN1KAS

DR. GEORGE I. BLDŽ1S

DR. CHARLES SEGA!

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. MADfflCE KAHN

DR. A. J. BERTASH

OR. WALTER J. PHILLIPS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. STULGA

DR. V. A. ŠIMKUS

aK

DR. STIUKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

♦

DR. S. BIEŽIS

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.

TeL Palbaan 7235
Ree. Pnllman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
MILLIONS OF POUNDS HAVE BECN
USED BYOUR GOVERNMENT

Chicago, Illinois
OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9; Ketvirtadieniais 9-12

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI

f

»- ma*

Akimirka iš arklių lenktynių atidarymo Louisville, Ky. Teelinician, daugelio lenktynių
favoritas, laimi pirmas lenktynes, (Acme telephoto)

REZIDENCIJA

6631 S. Callfomta Avė.
Tetofonea REPublic 7968

DR. P. Z. ZALATOBIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Office Phone
Res and Office
PROspect 1028
2359 8. Leavitt St TaL YARds 2246
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vaL CANal 0706

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

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniaie
pagal sutartį.

TeL LATayette 1916

PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

DR. C. J. SVENGISKAS

UEMVA18 IŠMOK ĖMIMAIS

DENTISTA8

Barskis Furniture Houss, Ine.

4300 So. Falrfield Avenue

DR. C. Z. YEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Šaradoj pagal sutarti

U. V. L SEDUNSK1
4143 South Archer Avenue

“THE HOME OF FINE FVK5im;RE” HINCE I»O4

OMSO VALANDOS:

4631 South AsMaed Avė.

1748-50 W. 47tb St. Phone Yartis 5069

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaro
Sekmadieniai* iv TrečiadieniaM

Pirmadieniais, Trečiadieniais u

TaL Yarda 0994

PHJT73IB

Treč’adienls. gesružės 3, 1939

I

=

ant 87 ir La Šalie gatvių, kar- stybės įstatai to nereikalauja, ti ne vien tik prie didžiojo
Į PALAIMINTO RAMONO
šapyje, daug pigiau negu lum- Įstatai rodo, kad savininkas baro, bet keliose vietose. Per
LULL KASDIENINES
berjarduose. Užmokėjo $32.75, pats turi susiieškoti bilas ii | tarimas vienbalsiai priimta**,
MINTYS
U angli&ko vertė
o už tro'kų $6.00, viso $38.75. atlikti savo priedermę. Todėl, į Kapinių dienoj labdariai toKun. Ant Jt KaruiUkie
KAZIMIERAS
šuliniui vieta numatoma arti bilų negalima panaikinti; gal, rėš sekančių tvarkų: ant Šv.
apie 15 aukų rinkikių ir 4 barJURIOKAS
Labdarių Centro
pikniko vietos ganyklose. Kaip bus galima panaikinti tik ui Kazimiero kapinių iš visų ko-,
___
tenderius prie baro Vytauto šlikas paprašys šulinkasius, 1939 metus, o už ketverius lonijų mergaitės rinks aukas |tjCgU2es j Lhena
Mirė bal. >0 d.. 1*39 ■>.. 4:Susirinkimas
10 vai. popiet, sulaukęs puses
parke. 23 kuopos 2 atstovai:
amtiaua
tuomet komisija drauge su šu- metus reikės užmokėti. Rapor- dėl senelių prieglaudos staty
Kuo didesnė yra puikiausių
Gimta Lietuvoje, Kauno ra<,
Labdarių cerftro susirinki kuopa gerai gyvuoja ir ren
Raseinių apeiti-., Kvėdarnos pa
linkasiais nužiūrės, kur gali- tas priimtas ir pavesta adv. mo. Kapinių darže turės bū- moterų vertė, tuo daugiau ji rapijoje.
mas įvyko balandžio 26, Dievo giasi prie kapinių dienos. Tu
Amerikoje išgyveno 98 met.
ma arčiau prisikasti vandenį Grišiui ir <kun. Linkui sutvar 1 das sekančios kuopos: 5, 6, S, turi smagumo iš nuodėmingo
Paliko dideliame aultūdlme:
Apvaizdos parapijos salėj, Chi rės rinkikių ir 4 bartenderius
Petronėlę, po tivaia
ir O.
ir apsvarstys, kur praktiškes kyti tas bilas.
vyro, kurs kenčia vardan jos moterį
Slaiteraitė, 2 dukteris: Bronę Ir
eago, Ilk, 8 vai. vak. Susirirv Vytauto parke ir du vyrus
Vytauto parke prie didžio ir palieka jos tarnu ir numy Julę, seserį Barborą Mlllertenę
nė vieta šuliniui. Raportas
ir Jos šeimą (Dec&tur, IILJ, Z
Raportas iš komisijos sukė
kimų atidarė pirm. A. Bacevi prie geitos Vytauto parke.
jo baro bus po 4 bartenderius lėtiniu. Teikite tat garbę Mū švogeriuz: Praną ir Kazimierą
priimtas ir padidinta šulinio
Šlaiterius ir jų šeimas.
limui fondo prieglaudų staty
čius su malda. Protokolas iš
A. Bacevičius raportavo,
Priklausš prie šv. Petro ir
-i kiekvienos kuopos. 3 kuopa sų Panelei virš visų kitų mo
kasimo komisija: M. SudeikiePovilo draugystės ir Lietuvių
mui: Komisijos pirmininkas
praeito susirinkimo^ priimtas kad piknikui Vytauto parke
užims restoranų. 8 kuopa turės terų.
Vyrų Ir Moterų Susivienijimo.
nė išrinkta į minėtų komisi
kun. A. Linkus raportavo, kad
Kūnas pašarvotas 10322 8o.
taip, kaip kaitytas.
yra padaryta 5,000 įžangos ti
šaldytų grietinę (ioe cream)
Indiana Avė.
ją
bus išleista Labdarybės Isto
Laidotuvės Įvyks ketvirtad..
Kuopų raportai: 1 kuopos kintų, kurie turi būti išdalin
ir šaltų užkandžių. 1 kuopa
Nutarta turėti piknikų Lab
geguTės 4 d. Iš namų 8 vat ry
to bus atlydytas į Visų Šventų
1 atstovas; turėjo skaitlingų ti po visas parapijas. Gėlių darybės ūkyje birželio 25 d. rijos 5,1)00 knygų. Su minėtos turės bowling alley, hot-dog* < Stengkis dabar taip gyven
parap. bažnyčią, kurioje įvyk*
gedulingos pamaldos ui velio
susirinkimų, rengiasi prie ka kurias dalins aukų rinkėjos au Piknike bus duodamos 3 do istorijos išleidimu prasidės ir ir vienų būdukę grėdą hot- ti, kad mirimo valandoje ver
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas | Šv. Kazimiero kapi
pinių dienos ir prašinėja mer kotojams, bus padaryta 10,000 vanos. Minėtam piknikui bu.* vajus sukėliĮmui fondo sene- dogs. 23 kuopa 2 vyrus prie čiau džiaugtis, negu bijotis ga
nes.
.
.
4. • -X , Earns prieglaudų statymui. La
gaites rinkti aukotus ant Šv. ir kaštuos $4.00 už tūkstantį. padurvta
Nuoširdžiai kviečiame visus
geitos Vytauto parke. 5 kuo lėtum.
1,000 tikietų ir iš- . , . T , .. ,
.
.
gimines, draugus-ges Ir pažįs_1
m.
'
bdanų
Istorijos
knyga
bus
la

Dėžutės
bus
vartojamos,
'ku

Kazimiero kapinių, gegužės 30
tamus-as dalyvauti šiose lai
pa 1 vyrų .prie automobilių
perduota po lOe.
dotuvėse.
Palaimintas,
kurs
mirties
bai
graži
ir
bus
duodama
virios
yra
likusios
iš
Dariaus
d. 2 kuopos 1 atstovas: kuopa
. .
„
, , ,
. tvarkymo. 4 kuopa ture6 1110Raportas adv. Urišians kas
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
valandų visados turi prieš sa
kurie paaukos labdary-l . ,, .
T...
Sesuo. Avogeriai ir CMminEs.
laiko susirinkimus ir rengia Girėno rinkliavos. Dėžutes bus link Labdarybės ūkio reika- siems,
, .
„
T. 1 likęs” ir šlegų. Kun. Linkus
Laidotuvių direktorius X F.
Kun. Lin-i
. .. . .
,
r vo akis, ir kasdien prie mirEudeikis, tel. YARds 1741.
ucįv (jrjgįus pasiuntęs lai .bei nemažiau $1.00.
si kapinių dienai, turės apie gaiima gauti h adoracijos sux •
»_ x
8aus darbininkų prie ratų. Į ..
„.
kad visų aukoto- 7-,
...
»» .
ties ruošiasi.
lg mergaičių rinkti aukoms ir sirinkime, trečiadienį, gegužės šk(Į farlMriui SuIcui> klaus. kus patarė,
. . ,
.
. būdas kapinių darže kuopos
, . x
_ .
4 bartinderius prie baro Vy 3 d., 8 vai. vak. Aušros Var damas, kodėl iškirto miškų la jų uzsirasyti vardus ir ant- atsives
savo gėrimus. Visos
tauto Parke, 3 kuopos 4 atsto tų parapijos salėj, West Side. bdarybės pusėj. Po to, Šulcas rašus ir kiek aukojo. Taipgi kuopos išduos tikietus savo
vai: balandžio 26 d. turėjo pa Yra daromi pasitarimai su atvažiavęs pas adv. Grišių ir pataria, kad reikia gerai su darbininkų užkandžiams.
rinkikus kunigus,
a /
rengimų labdarybės naudai, dviem orkestrom, Raportas pasisakęs, kad jisai nežinąs organizuoti
.....
,
, - Labdarių centro sekretorius
rinktų aukas per pamal- „ T. ...
... . , ‘
šv. Antano parapijos salėj, priimtas ir susirinkimas nuta kam tas miškas priklauso — kurie
JUOZAPAS PUNIAKIS
,
x .
• •
-xn x
P- J abijonaitis tebeserga; bet
das
ant
kapinių:
iš
'koznos
pa1
.
PETRAS GRICIUS
rė,
kad
komisija
ištirtų,
kuri
(gyveno po num. 3443 South
Cicero, III. Bengiasi prie ka
pamažu eina įcervu.
Labdarybei ar jam, nes tvora rapijos turėti po viena kuni- > *
Union Avenue)
Mirė geg. 2. 1939, 8:30 vai.
T
.
.
•
,
Mirė geg. 2 d., 1939 m.. 11:pinių dienos, turės 25 aukų yra geresnė orkestrą, kad tų esanti visai nugriuvusi ir ne
ryto, sulaukęs 57 metų amžiaua
.
*
...
Įplaukų nei išlaidų nebuvo,
13 vai ryto, sulaukęs pusės am
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
g,
ir
gK>
vyrą,
kūne
nnSusirinkimą
pinn
.
A
ir
pasamdytų.
žinus.
rinkikes Šv. Kazimiero kapi
skrityje, Plungės parapijoje.
galima supranti, kur eina ri
Kilo iš Suvalkų red., Mari
ktų aukks senelių prieglaudai
Amerikoje išgyveno 27 met
nėse ir restoranų Vytauto Pa
jampolės apskr., Kalvarijos pa
Paliko dideliame nuliūdime:
Raportas iš ūkio komisijos: bos; tik jiedu su Labdarių ri ir paprašyti kapinių direkto Bacevičius, maldų atkalbėjo rap.,
Eglėbelių kaimo.
moterį Teofilių. 4 sūnus: Joną,
rke. Taipgi rengiasi prie vie vienas kaimynas iškirtęs me kio užvaizdu M. Šliku susita
Paliko dideliame nuliūdime:
kun. A. Linkus.
jo žmoną Francis, Petrą, jo
moterį levą. po tėvais Paruliužmoną Sophią, Kazimierą, jo
šos rinkliavos Ciceros mieste* dukus labdarių pusėj apie 10 rę užtverti tvorų. Šlikas duo rių {urmininkų kun. Baltutį,/
tę, sūnų Juozapą, marčią JoZ. L. Gedvilas,
moterį Oną ir Jurgį, 2 seseris:
sephino ir daug kitų giminių.
kad jisai paragintų kunigus
Stanislavą ir jos vyrą Joną
rugsėjo mėnesį. 4 kuopos 4at- pėdų pločio ir apie vieno blo siąs dratus, o Šulcas užtverLietuvoje paliko du brolius: An
laikinas sekretorius
Petkus ir Marcelę ir jos vyrą
driejų Ir Vincą, seserį J levą ir
. rinkti aukas laike pamaldų,
Adomą Zubavičius, kūmą Igna
stovai: parengimas balandžio ko ilgio. Už 136 akerius že siųs. Įaugi, dėt tvoros tverikitas gimines
t . * ,
t
•
•,
cą Bekiežą ir daug kitų gimi
_? ... . ,. ,
,Ant kapinių Labdarių reiktu
Priklausė prie Chicagos Lie
nių, o Lietuvoje paliko 3 sese
23 d. gerai pasisekė; labdary mės, kuri randasi Will Coun- «,« reikėję
— Didžiajam kas^i pasibai
tuvių draugijos.
akirati kraunas. L
i5aBkills kaB A
ris: Barborą, Liudviką ir Ma
Kūnas pašarvotas Mažeikos
rijoną ir kitas giminea
bei pelno liko suvirs Š100.00, ty prisiuntė labdarybei taksų BeportM priimtas ir nutarta |yi5as bMas y
gus Vokietijoje buvo per 600,koplyčioje, 3319 Lltuanica Avė.
Kūnas pašarvotas 3434 So.
Laidotuvės įvyks šeštadieni,
turės mergaičių aukoms rink bilas už praeitus penkerius tverti tvorų ten, kur dar maUnion Avė.
...
- u x- • , • • . . 000 našlių. Du milijonai vai
gegužės
4
d.
Iš
koplyčios
9:90
x .
*
’
.
reikia pripildyti visokiais dai-.
Laidotuvės įvyks šeštadienyje,
vai. ryto bus atlydėtas į Šv.
ti ant kapinių ir
bartinde- ^metus apie $600.00. Adv. Gri- tošį
kų neteko tėvų. Našlių liki
senos tvoros ženklai.
. . .
_
geg. 6 d. Iš namų 9:30 vai. ry
Jurgio parap. oažnyčlą, kurioje
„ . Iktais. Daiktus galima gauti
to bus atlydėtas į šv. Jurgio
gedulingos pamaldos už
riM Vytauto Parke. 5 kuopoj šlus bnT0 «sirtpi^3> kad
mas buvo įvairus. 200,000 vėl ’ įvyks
Kitas raportas adv. Gn-i
,.
,
.
,
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
velionio sielą. Po pamaldų bus
gedulingos pamaldos už velio
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka1 atstovas: kuopa nepergeriau reiks mokėti taksų, bet dabar šiauš kas link Labdarių ūkio!apyhnklŲ kr^tavėse olsėho susituokė, 360,000 liko našlė
nio sielą. Po pamaldų bus nu
pineų,
lydėtas į Šv. Kazimiere kapi
šiai tegyvuoja; bet rengiasi netikėtai reikalauja užmokėti taksų: ūkio taksai buvo pa.- kaina, o kas liks atiduoti krau mis, o kitos mirė. Našlaičių
Nuoširdžiai kviečiame visus
nes.
gimines, draugus-ges ir pažįs
prie kapinių dienos, kapinių taksus už praeitus penkerius liuosuoti 1931 metais; bet 1935' tuvėms. Gėrimus reikia turė- skaičius taip pat sumažėjo.
Nuoširdžiai kviečiame visus
ta m-us-as dalyvauti šiose lai
gimines, draugus-ges ir pažįsdotuvėse.
darže turės būdų ir duos 4 metus. Tas visas reikalas pa m. turbūt vėl uždėjo, nes kas
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
i "GI
Nuliūdę: Moteris. Kūnai, Mar
Sūnus,
Martį,
Broliai,
Se

bartenderiua, piknikui Vytau vestas adv. Grišiui. Dėl padi ketveri metai yra perteik su očios, Seserys ir švogerts.
suo Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius J. C.
Laidotuvių direktorius S. P.
to parke ir turės rinkikių ant dinimo pieninės ir aptvėrimo jamos visos nuosavybės, o kad
Cook, telefonas Merrimac 8727.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Mažeika, telefonas Tards 1138.
Šv. Kazimiero kapinių. 6 kuo tvoros apie bandodaržį, me neprisiuntė bijos tuoj po už
pos 3 atstovai: rengiasi prie džiaga jau nupirkta: Z. L. Ge dėjimo taksų, tai tas nieko
Jei turi kų nors savyje ge
Urba Flowbr Shoppk
vakaro gegužės 14 d., turės dvilas užėjo senos medžiagos, nereiškia; nes IUinojaus vairo, manyk, kad kiti yra už
4180 Archer Avė.
būdų kapinių darže, rinkikių
ve geresni, idant užsilaikytu8EMIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
ant Šv. Kazimiero kapinių ir
— ▼«
mei nusižeminime.
KBEKTOBIAI
4 bartenderius piknike Vytau
AMBULANCE
GARBINKITE “DRAUGE’
to parke. 7 knopos 1 atstovas*,
DIENĄ IR NAKTĮ
kuopa gerai gyvuoja, garma
Visi Telefonai YARDS 17414742
naujų narių ir rengiasi prie
45054)7 Sa Henritagt Ava
kapinių dienos. Turės apie 25
4447 South SaMieM Avenue
aukų rinkikes ant šv. Kaži-Į
LEONARDAS E2ERSKIS
___________ Tel, LAFAYETTE 0727_________
miero kapinių ir duos 4 barLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tenderiua prie baro Vytauto
koplyčios visose
. PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
parke ir turės savo atskirų
VARIAI CHIGAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
* Chicagos dalyse
KOPLYČIA DYKAI
barų Vytauto parke. 8 kuopos
LAIDOTUVIŲ DIRVKTORIŲ ASOCIACIJOS
3 atstovai: Buneo party lab 2025 W. 51st St
TeL YARDS 1278
Būzų Lietuvių ndto prasnmų iatotteato vakania,
PATARNAVIMAS
darybės naudai gerai pasise
7*9 vO. vakare i* WBF0 ateMei (1420 K.) — rraneMju
kė, į kuopų prisirašo naujų
P. 8ALTHOERA8
NĄ IR NAKT}
ftoa. 4543 South PauHm Street
narių ir rengiasi prie kapinių
KOPLYČIOS VISOSE
dienos. Turės būdų šv. Kazi
D
I
R
A
1
MESTO DALYSE
miero kapinių darže, 29 aukų
rinkikes ant kapinių ir duos
6834 So. Weatern Ava,
4 bartenderius prie baro Vy
GROvehili 0142
tauto parke, ir viskas kuopai
1410 S. 49th Court
CICėro 2109
gerai sekasi. 10 kuopos 1 at
stovas: kuopa gerai veikia;
2314 West 23rd Plaee
lt Phone CANal 2515
balandžio 23 dienų turėjo bwSkyrius 42-44 E. 106 St
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ
nco party parapijos naudai ir
Phone PULbnan 1270
PARODYMĄ
rengiasi prie kapinių dienos.
4348 So. CaKforaia Ąra.
Turės būdų kapinių darže ir

LABDARIŲ DIRVA)

a.

John F. Eudeikis

rv V

A T

AMBULANCE^
VV A T

PIRKITE

PAMINKLUS

DABAR

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

*

M

a
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NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY

j

S27 Morth Western Avė.

<noo v
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JLNOO

1
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Chlcago, Illinois

Telefonai SEELEY 6103
Skyites rindifl aktrul nuo Soly Sopulctee Kelinių, 8800 Wwt llltk Street

Anfliniiy B. Petkas
betaria ir Si I
LlMnitiE
S. P. Mažeika
flntan^ M. Phillips

Phone LAFayette 3572

3319 Lituaaioa Avenue
Phone YARds 1138-1139

3307 Utu&niea Avė.
Phone YARds 4906
1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782

Altai V.

4704 S. Weetera
Td. LAFayette 8024
3354 So. Halsted St

Telefonas YARds 1419

}
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

CICERUS LIETUVIU NAUJIENOS

---------- p

Grąžinkite Knygutes
Šiomis dienomis laukiama Išvažiavimo Marijonų
eugrįštant iš Argentinos gerb. Ūkyje

Aplink Mus

šį Vakarą Federacijos.^
Susirinkimas

o-r><rT|/S« 3, 1939

KLAUSYKITE

New City Fumiture Mart

/ Šį vakarą įvyksta mėnesinis
LRK. Federacijos Cricago apRADIO PROGRAMO
kai įrengtas su visokiais P®-Įskridęs susirinkimas, į kurį
šį Vakarą Marijonų
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. įS stoties WSBC
Rėmėjų Susirinkimas togutnais. J. Pilkis yra suma- '(kviečiami ne tik skyrių ir or— 1210 kilocycles.
nus biznierius; sugebėjo tin- ganizacijų Chicago apskričių
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė,
CICERO. — Šį vakarą geg. kainai papuošti ir patvarkyti atstovai> bet ir visi Chicagos
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.
3 d., Marijonų Rėmėjų Dr-jos tą vietą, kad būtų maloni vi lietuvių katalikų veikėjai. Yra
21 skyriaus susirinkimas bus siems, kurie tik atsilankys. daug svarbių klausimų svars
parapijos mokyklos kambary (J. Pilkis kviečia visus lietu- tymui.
Valdyba. REMKITE IR PLATINKE
UNIVERSAL
tuojau po pamaldų. Malonūs vius, ypač savo kostumerius.
KATALIKfšKĄ SPAUDĄ
Tėvų Marijonų bendradarbiai, Liberty restorano lankytojus, dyti, kad jie pasinaudotų mū
RESTAURANT
ir norėtieji jais tapti, nuošir atsilankyti gegužės 7 d. į Li sų silpnybe. Visi rašvkitės į
Moderniausia ir Pato
džiai prašomi ateiti į susirin berty grove. Įžanga visiems esamą Lietuvių Respublikonų
giausia Valgykla
kimą, kur pasitarsime įvairiais dykai,
Bridgeporte
klubą. Susirinkimai laikomi įsiuvi pain in piw minutis
svarbiais reikalais. Valdyba
Šv. Antano parapijos salėj pa-1
0^-^^.
---------

kun. Jonas Jakaitis, Tėvų Ma
Beliko ti'k pusantros savai
rijonų Provincijolas, kuris ten
tės laiko iki gegužės 14 die
palydėjo misijonierius — Tėvą
nai. kada įvyks susipažinimo
Andriušj ir Tėvą Vengrą.
išvažiavimas su Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. seselė
Dienraščio “Draugo” įpikni
mis, kurios apsigyvenę prie
kui diena buvo graži, tačiau
Tėvų Marijonų seminarijos.
šaltoka. Nežiūrint to dienraš
čio bičiulių suvažiavo nema Kad šį susipažinimo išva
žai. Buvo atsilankę klebonų, žiavimą su viršminėtomis se
trečiadienį kiekvieno
Iš Liet. Respublikoną skutinį
• n nn
,
,
n
gydytojų, nemažai ir biznie selėmis atžymėti kokia nors
menesio 7:30 vai. vakare. SePirmas Atidarymas
Klubo Susirinkimo
rių. Jų tarpe matėsi ir save medžiagine parama, būrys ko
kautis susirinkimas bus 31 d.
Geg. 7 d. J. Pilkis, savinin Balandžio 26 d. parapijos
draugus vaišina dr. A. Rakau lonijų veikėjų nutarė tam tik
gegužės. Visus vyrus ir mote
skas, Justas Mackevičius su slui dovanoti $10.00. Kati vie kas Liberty restorano, 4915 mokyklos kambary buvo su ris, merginas ir vaikinus kvie
žmona, Leščiauskas, B. Kaza- ną 'tų dovanų gauti, reikia įsi W. 14 St., Cicero, III., o dabar sirinkęs nemažas būrelis lietu čiam ateiti.
A. Valančius
/nauskas, Lekavičius ir daugy gyti už vienų centą tikietą. savininkas ir ‘Liberty grove’, vių respublikonų klūbo narių.
be 'kitų.
O tų tifkietų randasi visose Willow Springs, III., kuri pi Pirmas pranešimas buvo iš Jei pasirūpintų kiekvienas
rmiau vadinosi Dambjausko “bunco party”, suruošto ba apšvietimu, sustiprinimu, at
Chicagos kolonijose.
Šiandien Aleksandrų diena. Taigi, malonūs prieteliai, farma, rengia daržo atidary landžio 2 d., parapijos nau vertimu tik vieno žmogaus, vi
Jų tarpe turime didelius šu kurie turite paėmę viršminė- mą didelėmis iškilmėmis. Bus dai. Įeigų būta $18.75. Išlaidų !sai išnyktų skirtumai ir skai
lus, didelių parapijų (klebonus toms dovanoms knygučių, la graži programa ir šauni mu $13.75. Pelno Liko $5.00.
dymasis dėl nieko, o draugijo
— kun. A. Skripkų ir kun. A. bai prašyčiau jas baigti pla zika. “Liberty grove” dabar
se užviešpatautų vienybė.
Balsavimo
dienoje
klubas
Baltutį. Ta proga nuoširdžiai tinti ir kuo greičiau grąžinti yra naujoviškai ir modernišdaug pažangos padarė. Lietu
juodu sveikiname, palinkėda tam kolonijos asmeniui, iš ku
vis kandidatas Statkus tik 150
mi sveikatos ir ilgo amžiaus. rio paėmėte, nes būtinai rei Atmintinės šv. Mišios
balsais pralaimėjo. JTei visi lie
Reikia neužmiršti, kad kun. kia prieš gegužės 14 dieną vis
BRIDGEPORT. — Ketvirta tuviai būtų už jį balsavę, tik
A. Skripkus už poros metų ką sutvarkyti.
dienį, gegužės 4 d. Šv. Jur rai būtų laimėjęs. Gaila, kad
minės auksinį kunigystės ju
Taigi, brangūs broliai ir se-1 gio bažnyčioj 8:30 vai. ryto lietuviai dar nėra vieningi,
biliejų.
serys, kurie turite tų knygu įvyks atmintinės šv. Mišios nes mūsų kandidatas svetim- į
čių, malonėkite padirbėti pas už a. a. Feliciją Šlepaviėienę. tauči'! Įlinktuose daugiau
Prieš porą savaičių buvo su
kutinėmis dienomis, kad jųjų kuri su šiuo pasauliui persi šia gavo balsų, o lietuvių gy
negalėjęs Pranas Olšauskas, L
negrįžtų nei viena tuščia. Tik- skyrė gegužės 4, 1932 m. Tai venamuose precinktuose tik VAPORIZE TO NORMAUZE
RKSA Chicagos apskrities pi-x ,
»
.
- . ,
„
v TV
. (Šias gražus, ir vertas visų pri- gi šiuo sykiu bus minimos viename laimėjo. Reiškia, lie- The Skin Uninpaired In Its
nninimkas. Bet, amu Dievui,
.
’
.
H
jau sustiprėjo ir pWBjoairb-'‘arin\O-N"rs1tai na,,j“ j"*'/- septintos metinės sukaktuvės. , ‘“Į“’ "ebaisuoja už lietuvį. Natūrai Function Brings Beauty!
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Broliai, nAPAHrrn
seserys, iVvbūkim
vie
 MISS O’ MIST VAPOR
bet kiekvienas
labd&rin ’ Velionė
Felicija Šlepavičienė
ti. Beje, Čižauskai persikėlė1
assist nature so ef..
.
• « fffLS darbas atliktas gražiai, buvo pavyzdinga katalikė. Bu ningi, darbuokimės tik už lie FACIALS
fectively in the important func
kitur gyventi — prie Artesian |
tion of skin elimination that
tiems asmenims, kurie jį dir vo skaitytoja daugelio Lietu tuvius.
ir W. 57 g.
improvement can be seen in
ba ir tiems, kurie paremia tei vos ir Amerikos katalikiškų
Kaip ten nebūtų, mūsų klu one treatment .... bringing
kia didesnę palaimą ir pasi laikraščių. Buvo uoli rėmėja bas pasiryžo 1940 m. statyti immediately lovelier complexPovilas Šaltimieras pasiry
sek italą kasdieniniuose varguo visų labdaringų, religinių ir lietuvį į miesto valdybą. Klu ions.
Ali akins need tins most tboržo kasdien duoti Oro bango
se.
ough deansing...........especially
tautinių
darbų.
Pavyzdingai
bas
nutarė
pasiųsti
laiškus
vimis radijo programas. Pažahfor dry, scaley,
•
*
Tat, į darbą, visi paskutinė- išauklėjo tris dukteris Vir soms draugijoms, kad jos dau recommended
gos ženklas. Laikykis, Povicoarse and oilj skin, enlarged
lai, tik patartina ‘pamokslus’,,nis
'“‘kas greit pra giniją, Feliciją ir Kristiną
giau domės kreiptų į lietuvį pores, blackheads and other
blemishes.
,
Šį atminimą daro velionies respublikoną, taipgi kad iš skin
sakyti laisvamaniij kapinėse bėgs, o sulaukę gegužės 14 d.,
Come in today.......................... a
' palikt patiems laisvamaniams. Marijos Kalneliuose, visi su vyras Simonas Šlepavičius, rinktų po tris (atstovus į klu treatment will convince you.
Mes, katalikai, turime savo važiavę pasidžiaugsime atlikę plačiai visoje Chicagoje žino bą pasitarimui, kaip geriau FOR BEAUTY ... INSIST ...
J. K. mas biznierius. P-nas Šlepavi -lietuviams pasiruošti politikoj,
kapines ir, be to, ant mūsų savo pareigą.
— ON
- ! MISS 0* MIST
čius
yra
vienas
žymiausių
Chi

kad išvengus visokių nesusi
kapinių pamokslus sako ku
Call for first treatment at:
cagos
lietuvių
“
oldtimerių
”
.
pratimų, kad visiems būtų ai
Užsimokėjo
nigai.
P-nas S. Šlepavičius į mi šku, kad kiti mūsų neišnau Ona’s Beauty Shoppe
' Bausmės $1.00
1820 West 47th Street
nėtas atmintines šv. Mišias dotų. Yra lietuvių, kurie neva
Tikrai būtų džiugu, jei į šio,
BRIDGEPORT.
—
Julius
Tel. LAF. 8038
širdingai kviečia atsilankyti tveria respublikonų klubus.
vakaro Federacijos apskrities i
• • ,•
, i , veikėjai.‘Gumuliauskas,’ 939 W. 33 PI.,’ visas gimines, pažįstamus ir Tai tik dabartinės valdžios
susirinkimą
atvyktų
LIETUVIŠKA
triksas, kad lietuvius suskal,
iš visų kolonijų ir iš visų cen- senas “Draugo” skaitytojas, draugus.
RŪBŲ
KRAUTUVE
tralinių organizacijų apskri praėjusį sekmadienį dėl svar
VISKAS DfeL VYRŲ
bių priežasčių negalėdamas a
čių bei pačių centrų.
tvykti į “Draugo” pikniką,
užsidėjo sau bausmės $1.00 ir
A. A. Jurgio Šeško
ją užsimokėjo.
6 mėn. Mirties Sukaktis J. Gumuliauskas yra Šv.
Mcving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos
Jurgio
parap.
zakristijonas.
Rytoj Nekalto Prasidėjimo
2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, III.
Panelės Švenč. bažnyčioje, Praėjusio sekmadienio popiePAUL LEASAS
Brigbton Parke, 8 vai. ryto yje jisai buvo “busy” dėlto,
Telephone Canal 5233
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)
įvyksta šv. Mišios už a. a. tad tuo laiku įvyko misijų
S. T. FABIONAS, Savininkas
3427 So. Halsted Street
Jurgio Šeško sielą, paminėji užbaigimas, o tuoj po misijų
Tel. Doulevanl 0937
įvyko
“
bunco
party
”
.
mui G mėnesių mirties sukak
Taigi p-nas J. Gumuliausties.
kas yra pavyzdingas “Drau
A. a. Jurgis Šeškas buvo
go” rėmėjas.
kilęs iš Suvalkijos, Pakonių
parapijos, Dobilio kaimo. Pa
liko liūdinčią žmoną Oną ( ipo
NEW CITY FURNITURE MART
tėvais Jenčifltę), seserį Ag ■ ItltVI PAIN IN PŠW MINMTIt
To r»llr». the tortariny pain of Rheuma— rengia —
niešką Yušką ir gimines. Liū tlem.
Neorttl., Nearalgla ar Lumbago, lu a
fnr„ minute*. S»t the Doetor** farmula
Deuondabls—no optatoa, no aar»
dinti Ona šeškienė prašo gi NURITO.
cotlca. Doee the vrork guleklr—muat relievo
vore* pain, to your eattafaetlon In a few
minių ir draugų pasimelsti už minutes or monoy bark at Druschts. Don’t
•uffer. Um NURITO on thto ruaraotao tutsy.
a. a. Jurgio šeškaus sielą. L

WEST SIDE EXPRESS

N EU RITI S

750 W. 31st Street

cruel pain, to your aatiafaction in a few

mi"ut”,or
al Dr»«si«'»- r»on-t
aufier. Uae NURITO on thii guanuitee today.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ
PIKNIKAMS IR KITIEMS

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD
IR WILL0W SPRINGS
ROAD
WILL0W SPRINGS, ILL.

p-nas Butchas, sav.

UTILITY LIOUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė,
Pas mus galima gauti tikrai Lie
tuviškų Importą Valstybinę Deg
tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. ir M. Dzlmldas
Savininkai

A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

CLASSIFIED
REIKALINGAS darbininkas
Proslntojas Ir siuvSjas. l-mos klasės
darbininkas, kuris moka angliškai
kalbėti ir rašyti. Turi patarnauti kostumerlams. Atsišaukite greitai laišku:
Ros BOK, "Draugas”, 2334 Soutli
Oakley Avenue, Chicago, Illinois.
KEIKALINGAS SIUVĖJAS

Reikalingas siuvėjas prie senų ir
naujų drabužių, taisymui ir prosi JImui. Atsišaukite: 4540 So. Callfor-

nia Avenue, Chicago, III., tel.
Lafayette 1312.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernš ir grosernš; pil
na elektrlklnė refrigeraclja; gera vie
ta; nėra kompeticljos.
Atsišaukite Telefonu Hemlock 0257
PARDAVIMUI NAMAS
6 kambarių namas; furnacu apšildo
mas: didelė pastoge; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; geros transportacljos. Turime parduoti. Atsišaukite:
5704 South Artesian Avrnue.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimu, tavernas, pigiai; gera
vieta. Priežastis pardavimo — liga.
Atsišaukite: 3308 H WEST ftSrd St.

PARDAVIMUI BUNGALOW
5-kambarių bungalow;
furnacu
apšildomas; uždaryti porčial; ga ru
džius; 30x125 lotas; Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi
giai, — tiktai 34100. Savininkas ant
vietos; 3252 S. Sprlngflcld Avė.
PARDAVIMUI PIGIAI

Gasinis pečius, S šmotų parlor se
tas, komodes, lova ir rašomas sta
lelis Telefonnokltc PROspect 2257,

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai,
fintu vandeniu Mldomas, po 5 kambarius, viskas naujausios mados.
1625 8. 47th Conrt, CTcero. įmania.
PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambariai vir
šuj. 1 apačioj; furnacu apšildomas;
garadšiua. Atsišaukite: 8421 South
;Held Avė. Tel. Lairndale —
Sprtngf
0201.
ATYDA!

4192 S. ARCHER AVENUE
(North Eaat Corner Archer and
Saeramento Avė.)

Phone LAFAYETTE 0461
United States Government
priežiūroje ir kiekvienai ypatai pinigai
apdrausti iki
$6,000.00
ISmokėjom
Už padėtus
pinigas

Duodam Paskolas ant l-mq
Morgiėit}
Safety Deposit Dėžutės Galima
Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki
6 rak. Seredom nno 9 iki 12 die
ną, Subatom nno 9 ryto iki
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOGIATION
of CHICAGO
JU8TDT MACKIEWICH
Preaident
HELEN KUCHINSKAS, 8ee.

Pataisom. Išvarom, suproslnam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam įdedame pe
rnašai u n. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRglnla 1098. — Overlingto
Valymo. Pmeljhno ir Taisymo Krautuvė. 4502 So. Wood 8L. Clcago.
PARDAVIMUI

2 kršslų barzdaskutykloa setų par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 8481 Ro.
Ha'stcd Street, Chicago, Dl. 2-tras
aukštas

PARDAVIMUI NAMAS

4004 So. Map,ewood Avė., geras 2
fletų medinis namas; E Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas; yrabelsmontas; 30 pSdų lotas; katna tiktai —
34200.00. Galite apžiūrėti namų IŠ
lauko pusės, bet prašome netrukdyti
gyventojų. Arthar Rfnck, 8711 West
83rd Street, tel. PROanect 0988.

RENDON KAMBARIAI
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tu vš; su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu
dirba. Marquette Parke. Atsišaukite
Telefonu: RcpnbHc 0885.
PARDAVIMUI NAUJI NAMAI _

2 fletų mūrinis namas, 6 Ir E kam
bariai. 2-karų garadšlus; karšto van
denio šiluma; netoli lietuviškos baž
nyčios Bridgeporte; kainavo 314.000.
Parduosiu už 37.200.00
Marquette Parke mūrinis namas 4 Ir
4 kambariai; parsiduoda už pusę
kalnoa Del Informacijų kreipkite* |:
Pctcr Krauminas, 5858 S. Rlchmond
Street. Nedėlloj visų dienų; kito m ii
dienomis nuo 4 vai. popiet.

RHEUMATISM

2rą Metinį Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad.,

MARK

Be consideratel Don’t cough in public place*. Carry with you
Smith Brothen Cough Dropa. (1Wo kindt—Black or Menthol,
.)

Smith Bros. Cough Drops are the ontydr«|»e«NtainiagVITMIlll

A

Thss is the vitamin that raito the retittance of the mucoui
membranes of the note and throat to cold infeationa.

Binželio-June 4,

1939

$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00
Šokiams gros New City Radio Orkestrą,. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.
Taipgi, New City rinks populiariausią mergaitę iŠ Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mūsų prognuno: Antradieniais U atotlea WSBC, 1210 kll., 8:80 Iki 8 v. v.

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |

Prieuamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois
Domininkae Kuraitis, Savininkas
Telefonas VICtory 1696

