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Lietuvoje vertinama sutartis su Vokieti)a
Ispanijos raudonieji jau padam 
frankistn vadovybei oro laivyno

Madridan frankistai įeis 
pašalinus ten visus pavojus

HENDAYE, kovo 26. —,'mas. Tik, .pašalinus tą ir ki-
Cordoba fronte frankistai su
kėlė puolimą prieš raudonuo
sius. Madrido padavimas abe
jotinas.

BURGOS, Ispanija, kovo 
26. — Frankistų karo vado
vybė tyli apie raudonųjų pa
sidavimą ir kokia yra tikra 
pasidavimo eiga. Tik žinoma, 
kad pasiduodama besąlyginiai.

Čia kalbama, kad raudonų
jų vadovybė jau padavusi 
frankistams visą savo oro lai
vyną — apie 40 įvairių rūšių 
lėktuvų.

Kiek sunkiau yra su Mad
rido miesto padavimu. Prieš 
pėduosiant miestą raudonieji 
turi pašalinti iš visų savo 'po
zicijų užtaisytas minas. Sa
koma, šis darbas jau vykdo-

tus pavojus frankistų kariuo
menė gausingomis koliumno- 
mis įžygiuos miestan.

Kalbama, miesto užėmimas 
bus vykdomas atsargiai, nes 
visiškas pasitikėjimas raudo
naisiais neįmanomas. Dėl to, 
kai vienos frankistų kariuo
menės dalys žygiuos į miestą, 
kitos miestą bus apsiautusios, 
budės ir stebės, kad raudo
nieji, nors išginkluoti, iš pa
salų nesusimestų prieš žygiuo
jančias Voliumnas.

Žiniomis iš raudonųjų už
imtų teritorijų, gyventojai I nac,ains. 
veržiasi taikon ir laisvėn. Il
giau kaip pustrečių metų vil
kę raudonųjų jungą, baisiai 
skurdę ir kentėję laukia išlai
svinimo valandos.

MUSSOLINI GRASINA 
PRANCŪZIJAI IR 

PASAULIUI

ROMA, Ikovo 26. — Šian
dien Mussolini sakė savo ka
ringą politinę kalbą, kurios 
Europos diplomatai lūkeriavo. 
Kaip paprastai, grasino Pran
cūzijai ir pasauliui. Jis pa
reiškė, kad tik su jėga yra 
galima laimėti naujas teritori
jas.

KLAIPĖDOS LIETUVIAI 
NEBŪSIĄ PERSEKIOJAMI

KAUNAS, kovo 26. — Lie
tuvos vyriausybė pasikeitė 
diplomatinėmis notomis su 
Voikietijos vyriausybe. Vokie 
tija pasižada nepersekioti tų 
Klaipėdos krašto lietuvių pi
liečių, kurie prieš krašto ane- 
ksavimą priešinosi Hitleriui ir

8 ŽUVO IR 4 SUŽEISTA 
NUKRITUS LĖKTUVUI

OKLAHOMA CITY, Okla., 
kovo 26. — Vos spėjęs pakil-

Naujo krize kyla centrines Europos 
horizontuose; lenkai rengiasi karan

j Dancigo koridorių lenkai 
sutraukia kariuomenę

LONDONAS, kovo 26. — 
Žiniomis iš Europos, tenai ky
la nauja rimtoji krizė. Ypač 
centrinėj Europoj padangės 
niaukiasi.

Iš Berlyno pranešta, kad 
diktatorius Hitleris tariasi su 
savo kariniais ir civiliniais 
viršininkais. Hitleris vakar 
užtikrino Italijos diktatorių 
Mussolinį, kad jis gali vykdy
ti savo imperinius planus kaip 
tinkama ir Vokietija rems jo 
visus žygius.

Hitlerio pasitarimai su savo 
kariniais viršininkais ne ką 
gera lemia. Aišku, Hitleris

planuoja apie kokius nors 
naujus užgrobimus. Jis mato 
ir žino, kad tarp demokrati-

ISPANŲ BAŽNYČIAI 
GRAŽINAMOS VISOS 
JOS SAVASTYS
BURGOS, Ispanija. — Gen. 

Franco vyriausybė išleistuoju 
specialiu dekretu panaikino vi 
sus respublikos pradžios lai
kais pravestus kairiųjų gaiva 
lų priešbažnytinius įstatymus, 
pašalindama iš konstitucijos 
priešbažnvtinius straipsnius.

Bažnyčiai grąžintos visos 
seniau įgytos ir turėtos savas 
tys ir visiška laisvė.

SUIMTAS ANTISEMITINIS 
VADAS

LONDONAS, kovo 26. — 
Žiniomis iš Bulgarijos sosti
nės Sofijos, tenai areštuotas 
prof. K. K. Kamardjevas, an
tisemitinės organizacijos “Ra- 
tniki” vadas.

Vokiečių kareivių motorinių dviratininkų kuopa nacių svei
kinama Čekoslovakijos sostinėje Prahoje. Prieš keletą dienų

ti oran šalia šio miesto air- toks vaizdas pakartotas Klaipėdos mieste, kur vokietininkai
porto nukrito ir sudegė Doug- 
las keleivinis dviejų motorų 
lėktuvas.

Iš 12 skridusių asmenų 8 
žuvo, o 4 sunkiai sužeista.

Nelaimingas lėktuvas šešta
dienio vakarą iš Cbicagos išs
krido į Bronsville, Tex.

MISIJŲ PLOTUOSE
nių valstybių nėra solidaru- į YRA 21,143,000
mo ir jam yra gera proga to- . .y..

KAI ALIKų
jam yra gera proga 

liau plėsti savo imperijos sie
nas.

Kurion pusėn jis susimes, 
nėra 'žinoma.

Žiniomis iš Varšuvos, len
kai spėja, matyt, Hitleris šį 
kartą pulsis prieš Dancigo ko
ridorių. Tad Lenkija skubo
tai į koridorių sutraukia ka
riuomenę. Sakoma, Lenkija 
pasiryžusi kariauti už šį ko
ridorių.

PARYŽIUS. — Katalikiš
kas dienraštis “La Croix” ra 
šo, kad misijinėse pagoniškose 
šalyse katalikų skaičius per 
pereitus dešimtį metų nuo 14, 
330,000 padidėjo iki 21,143,- 
000.

Dienraštis pažymi, kad šis 
katalikų skaičiaus žymus pri
augimas įvyko Popiežiui Pi
jui XI popiežiaujant.

Misijų šalyse šiandien dir
ba 24,294 kunigai misionie
riai; vienuolių brolių 10,555; 
vienuolių seserų 55,349. kate-

KLAIPĖDOS NACIAI 
PALEIDO GEN. DAUKANTĄ

KLAIPĖDA, kovo 26. —
Nacių autoritetai paleido gen.'chetų ir mokytojų 163,430.
Daukantą ir kitus lietuvius ______________
vaklininikus, sulaikytus oku
puojant Klaipėdos kraštą.

sveikino įėjusios Hitlerio ginkluotas pajėgas. (Ac. telephoto)

Prancūzija nusprendė gražinti gen. 
Fraikri internuotus raudonu laivus

PARYŽIUS, kovo 26. — 
Prancūzijois vyriausybė paga
liau nusprendė artimiausiuoju 
laiku Ispanijos frankistų vy
riausybei grąžinti internuotus 
karo laivus, ginklus ir karo 
medžiagą.

Bizerte uoste, netoli Tuni
so, Afrikoj, Prancūzija turi 
internavusi Ispanijos raudo
nųjų vienuoliką karo laivų, o

HULL SMERKIA TERITO
RIJŲ UŽGROBIMUS

WASHINGTON, kovo 25. —
Grįžęs iš atostogų valstybės 
sekretorius liuli smerkia .Vo
kietiją dėl Čekoslovakijos ir 
Klaipėdos krašto užgrobimų.

AMERIKOJ MIRĖ DU 
VYSKUPAI

WASHINGTON. — Tomis 
dienomis J. A. Valstybėse mi 
rė du vyskupai: Ogdensburgo, 
N. Y., vyskupijos vyskupas J. 
II. Conroy ir Sioux Falls, S. 
D., vyskupijos vyskupas B. J. 
Malioney. Pirmasis buvo 81

! TARBES, Prancūzija, kovo 
, 26. — Nuo Pirenėjų kalnų nu- 

Pripažintos lengvatos tiems siritęs milžiniškas sniegynas 
lietuviams, kurie norėtų nusi-. užvertė Barreges sodybą. 27 
kelti į Lietuvą. Bet nustatyta, asmenys žuvo ir 23 sužeista, m., antrasis — 72 m. amž. 
kad kiekvienas gali pasiimti
iš savo turtų tik iki 540 dol.

TŪKSTANČIAI BĖGLIŲ 
IŠ KLAIPĖDOS

KAUNAS, kovo 25. — Prieš 
naciams užplosiant Klaipėdą,

Šveicarija apsitiraidžia Vokietijos 
pasieniu: minuoja ketins ir tiltas

ŽENEVA, kovo 26. — Svei- plačiai kalbama, kad Hitleris 
, carijos vyriausybė nusprendė anksčiau, ar vėliau pasiryžęs 

iš to krašto apie 12,000 asine- nieko nelaukiant pa- pulti Švencariją tikslu plėsti
nų suspėjo laisvai atvykti į mįnuoįį visus kelius ir tiltus statomą Vokietijos imperiją. 
Lietuvą. šveicarų vokiečių pasieniu. Į Kai kuriuose Šveicarijos di-

Šių bėglių tarpe vos keli j Vyriausybė subruzdo imtis (striktuose mobilizuojamos at
gimtai žydų. Nes žydai seniau šios priemonės apsidrausti sargos ir skubiai siunčiamos
palaipsniui iš ten keldinosi į nuo Vokietijos kariuomenės į- 
Lietuvą ir mažai jų ten liko. I siveržimo, kadangi jau seniai

į Vokietijos pasienį, daugiau
sia į Pareinio rajoną.

Sako, sutarties nepuolimo nuostatai 
atitinka šalies neutralumo politika

Be to, apsaugoja Lietuvos 
interesus Klaipėdos uoste

(Kablegrarna). 
KAUNAS, kovo 24. — Lie

tuvos Vokietijos sutartį ver
tinkite taip: sutartis yra tei
giamas veiksnys Lietuvos Ry
tų Europos taikai. Atsisaky
mas sutartyje nuo jėgos var
tojimo paremia Lietuvos tai-

(Kablegrarna). 
KAUNAS, ikovo 23. — Va

kar Klaipėdos krašto įstaigas 
kontroliavo vietos vokiečiai. 
Centro valdininkai atleidžia
mi. Vyksta įstaigų evakuaci
ja. Kariuomenės įgulos pasit
raukė iš Klaipėdos. Į kraštą

kos politiką. Sutarties nepuo- jau įžengė vokiečių kariuo- 
limo nuostatai atitinka Lietu- menė. Šiandien karo laivu su 
vos neutralumo politiką. Su- palydovais atvyko Klaipėdon 
tartis apsaugoja Lietuvos in-! Hitleris. Vakar Berlyne pasi- 
teresus Klaipėdos uoste ir tuo į rašyta Lietuvos Vokietijos su- 
sušvelnina tą sukrėtimą, kurį tartis Klaipėdos kraštui per-
Lietuva galėti] pajusti nete
kus ekonominio ryšio pajūriu. 
Sutarties nuostatai nepažei
džia Lietuvos užsienio preky
bos laisvės ir trečiųjų valsty
bių interesų. Klaipėdoje buvo 
lietuvių suėmimų, bet dabar 
suimtieji paleidžiami.

leisti. Lietuva gauna laisvą 
uoste zoną devyniasdešimts 
devyneriems metams. Zonos 
nuoma laikoma apmokėta iki- 
šiolinėmis Lietuvos investam- 
jomis. Uoste Lietuva turės 
palengvintą susisiekimą lais- 
vojon zonon. Savo santykiuo
se abidvi valstybės įsiparei-

MASKVA, kovo 26. — Če- goja nesimti jėgos. Kraštas 
koslovakijos pasiuntinys čia smūgį priėmė didele rimtimi. 
Zdanek Fierlinger atsisako Pasiryžimu reiškiama ištiki- 
paduoti vokiečiams savo pa- Įmybė valstybės vadovybei, 
siuntinybę. 1 Krašte ramu.

Prancūzijoje — daugybę įvai
rių rūšių ginklų ir karo me
džiagos. Tai visa į Prancūzi
ją nukėlė iš Katalonijos pa
bėgusi raudonųjų milicija.

Paskiau, suprantama, fran
kistų vyriausybei iš Prancū
zijos bus grąžinti visi ten nu
kelti Ispanijos lobiai, dau
giausiai raudonųjų pavogti ir 
užgrobti.

DELKO NAMŲ STATYBA 
APSISTOJUSI

Jau dešimti metai Chicagoj 
kone visiškai apsistojusi gyve 
namų ir kiti] namų statyba.

Angliškoje spaudoje žinovai 
paduoda to priežastis. Dvi 
svarbiausios priežastys yra 
tos:

Žmonės bijo įsigyti namus, 
nes kas metai keliamos mokės

SUŽEISTI ISPANŲ 
RAUDONIEJI 
PASISAKO ŽUDIKAIS
PARYŽIUS. — Ispaniją ap 

lankęs grįžo dienraščio “La 
Croix” redaktorius Jean Gui 
raud. Grįžtant jami teko atlan 
kyti Ispanijos raudonųjų sto
vyklas, kuriose laikomi iš Ka

tys (taksos) ir ši našta dau- i talonijos pasprukę raudonųjų

NACIAI KLAIPĖDOJ 
TURĖS KARO 
LAIVAMS BAZĘ
KLAIPĖDA, kovo 25. —

Iš Vokietijos atvyko čia dau
giau įvairių rūšių valdininkų 
atplėštą teritoriją savaip per
tvarkyti.

Krašto gyventojai nnodug-

milicininkai.
Sužeistiems raudoniesiems 

įtaisytos ligoninės. Juos slau- 
goja vienuolės seserys. Kai- 

j kurie sužeisti komunistai 
pati statyba yra ne £jorns slaugėms su pasididžia

vimu giriasi, kaip jie Ispani
joje žudė kunigus ir pasaulie
čius katalikus. Vienas sužeis
tas raudonasis pasisakė, kad 
jis nužudė net šešias vienuoles 
seseris.

Nepaisant to, vienuolės slau 
gės su pasiaukojimu slaugo 
šiuos žudikus.

Stovyklose kone vieni rau
donieji pasilikę. Katalikai mi
licininkai, kurie buvo privers
ti tarnauti raudonųjų režimui, 
grįžę į frankistų Ispaniją.

gumui neatkeliama. Dėl mo
kesčių didumo daug kas pra
randa ir iš seniau turimus na 
mus.

Kita
paprastai brangi ir eiliniam 
darbininkui stačiai neprieina
ma.

LENKAI PASIRENGĘ 
KARAN

VARŠUVA, kovo 26. —
niai tardomi, regimeniuojami,, Lenkija nepasiryžusi nusilen- 
organizuojami ir sujungiami, vti nė vienai valstybei, parei- 
su Rytinės Prūsijos nacių pa-jjįkia “Polska Zbrojna”i —
tentuotomis organizacijomis.

Pranešta, kad Klaipėdos 
uostą Vokietija pakeis karo 
laivyno baze, daugiausia nar
dantiems laivams, kad plačiau 
dominuoti Baltijos jūroje.

Visam Klaipėdos krašte vei 
kia smogikų grupės. Lietuviai 
yra baimėje.

Kovo 1 dieną Šiauliuose, 
Gubernijoje, pradėjo veikti 
naujai pastatytas bei įreng
tas linų apdirbimo fabrikas. 
Šį fabriką pastatė ‘Lietūkis’. 
Fabrike dirba per 100 darbi
ninkų.

kariuomenės ir karo departa 
mento organas. Rašo:

“Esame pasirengę su bi 
priešu, kad ir galingesniu, 
remtis. Nepabugsime priešo 
divizijų skaičiaus, nė techni
nio išrengimo. Nė prieš vieną 
nenusilenksime. Mes galime 
gerai kariauti.”

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Šia

ndien debesuota ir daug vė
siau.

Saulė teka 5:42, 
6:09.

leidžiasi

GAISRAS SENELIŲ 
PRIEGLAUDOJE

ŠAULIAI. — Buvo užside
gusi Joniškio senelių prie
glauda. Ugnis taip greit išsi
plėtė, kad seneliai net nesusi
vokė ką daryti, tik vėliau, su
bėgus žmonėms, seneliai pra
dėjo bėgti iš degančio namo. 
Padaryta per keletą tūkstan
čių litų nuostolių. Gaisras 
greičiausia kilo iš padėtų de
gančių anglių.
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Lietuviški Stalinistai

apie pasakišką gerbūvį plepa, savo pasekė
jus mulkina.

Prisistatė nemažai tankų, skraido padan
gėje geležiniai lėktuvai, subrukta nemažai 
jaunų vyrų į raudonąją armiją. Skaičiais, 
dažnai perdėtais, moka inponuoti, tik kokia 
gi tvarka toje armijoje, jei paprasta krimi
nalinė policija, GPU, lenda į jos viršūnes ir 
žemumas, daro vadinamus valymus (“čist- 
kad' ), iššaudo pačius vyriausius ir užsitar
navusius vadus ir tūkstančius kareivių... Kuo 
gi remiasi Sovietų režimas, jei jos kariuo
menėje, paties Stalino žodžiais tariant, susi
suko sau lizdus Vokietijos ir Japonijos šni
pai, jei kaimyninių valstybių kapitalas pa
pirko net pačius armijos vadus, jei juos rei
kėjo sušaudyti.

Tik aklas gali nematyti, tik kvailas gali 
nesuprasti, kas per galybė Sovietų Rusijos. 
0 mūsų stalinistai dargi perša Lietuvai jos 
globą, jos apsaugą, jiems daug brangesnė 
Rusija, negu Lietuvos nepriklausomybė. Nors 
paskutiniais porą metų, Stalino instrukcijo
mis, mūsiškiai stalinistai pradėjo minėti Lie
tuvos nepriklausomybės šventes, sukandę lū-

Senas Romėnų priežodis sako, kad klysti 1 
yra žmogiška. Lr niekas nuo klaidų nėra 
laisvas. Visiems pasitaiko suklysti, beveik nė
ra žmogaus, kuris vienoje ar kitoje srityje 
nesukluptų. Tačiau iš klaidų ir suklupimų 
nieko nepasimokyti, klaidas kartoti ir jose 
skęsti — tai jau ne tik juokinga, bet ir tra
giška.

Tik tokiais, tragikomikais, galima pava
dinti ir mūsų lietuvius stalinistus, kurie save 
tebevaidina komunistais. Faktiškai jie jau 
seniai nebe komunistai, bet tik stalinistai, 
akli akliausi Stalino įsakymų vergai. Vykdo 
jo įsakymus visai negalvodami ir savo proto 
nei kiek nepridedami. Tarnauja rusiškam im
perializmui, kuriam, deja, ne tik kad nesi
seka, bet kuris tiesiog eina prie visiško su
augimo. J

Juk kiekvienam galvojančiam žmogui aiš
ku, kad mūsų stalinistų garbinama ir pučia
ma Sovietų gaiybė yra tik tuščias burbulas, 
jei nepasakyti paprasčiau, jei nepavadinti 
supuvimo duobe. Juk Sovietai iš visų fron
tų pasitraukė, visur kur ką bandė — pralai
mėjo, didžiausia vienalytė valstybė pasauly
je, o pasaulio valstybių šeimoje su ja skai
tomasi tik tiek, kiek suaugusieji vyrai skai- , 
tošį su mažu vaiku...

Tik prisiminkime įvairiais pasaulines kon- ' 
ferencijas, svarbiausius paktus, susitarimus, ! 
iš visur jie buvo išstumti, jų balso neklau- • 
soma ir neklausiama. Imkime kad ir garsų- į 
jį Miuncheno susitarimą.. Negalima to susi
tarimo pagirti, bet gi ten buvo gyvi Sovietų 
Sąjungos interesai, su Čekoslovakija buvo ; 
sudaryta apsigynimo sutartis, kurion įėjo ir ■ 
Prancūzija, su ja kartu ir Anglija. Jeigu 
paskui Anglijos ministeris pirmininkas skri
do į Miuncheną, o paskui jį važiavo ir Pran
cūzijos vyriausybės galva — tai tik jau tu
rėjo pakviesti ir Litvinovą, jei ne patį ko
misarų pirmininką. Numojo į Sovietus ran
ka ir net neatsiprašę darė savo, nepaisė tų, 
kurie vis dėlto atstovauja apie 170 milijonų 1 
milžiną. Nepaisė dėl to, kad nesiskaitė su ! 
jais, kaip su jėga.

Šiandien, pasidalinus. Čekoslovakiją, su- 
mindžius jos nepriklausomybę, mūsų Stali- 
nistai džiaugiasi, kad Anglija bei Prancū- ‘ 
zija vėl Sovietus pakalbino, pradėjo ir su 
jais kiek žaisti, bet gi tai tik žaidimas. Rim
tai niekas nesiskaito ir nesiskaitys.

Užkūrė stalinistai iš Rusijos revoliucinį ju
dėjimą Ispanijoj. Pribruko gi ten nemažai 
ir savo agitatorių, ir pinigų, ir literatūros 
ir ginklų. Triūbijo pasauliui savo laimėji
mus. Tačiau mes matome, kiek jie laimėjo 
ten. Visas laimėjimas, tai dideli klanai krau
jo, didelė destrukcija. Tiesą sakant juk jie 
visur ir tetarnauja destruktyviškam pasi
reiškimui.

Viduje planavo ir skelbė įvairias petilet- 
kas, kūrė ir statė ir nepastatyta sugriuvo... 
Ekonominį didžiulio krašto gyvenimą iš pa
grindų sugriovė suvarydami įsigyvenusius 
geriau ūkininkus į kolchozus, teisingiau bū
tų pasakius, tiesiog į tvartus. Iš tokio tvar
tinio - kolchozinio bendro gyvenimo ir dar
bo Rusijos žemės ūkis prisigyveno prie to, 
kad derlinguose Ukrainos laukuose, kur nie
kuomet žemės tręšti nereikia, kur tvartų trą
šas seniau degindavo, kaip nereikalingą me
džiagą — šiandien žmonės badauja. Prava
žiuojantieji pro plačias Ukrainos stepes pa
sibaisėtinus vaizdus mato ir apie juos pa
sakoja. 0 mūsiškiai lietuviškieji stalinistai

LAIŠKAS K BRAZILUOS

(Ištrauka iš sesers Julijos laiško savo viršininkei)
Brangioji Motinėle:—

Ilgai laukti svečiai iš Ame
rikos, Tėvai Marijonai, jau at
vyko. Kaip malonu buvo juos 
sutikti. Laukėme jų ilgai, nes 
traukinys dvi valandas pavė
lavo. Pusiau antros po piet 
jie atvyko į Vilią Zelijia, kur 
įneš laukėme su pietumis. Jie 
įteikė mums jūsų siųstas do
vanėles ir linkėjimus. Sako, 
Brazilija jiems patinka, tik 
jos traukiniai ne, ir patarė 
mums tuo traukiniu, kuriuo 
jie važiavo, niekad nevažiuo
ti. Per mokyklos vaikučius ir 
per laikraštį pagarsinome, 
kad gerbiamieji svečiai bus 
mokyklos kambariuose 8 va

pas gieda ir klauso Lietuvos himną, bet' gi landą vakare. Susirinko dau<
tai daroma nenuoširdžiai, kaip sakyta, sve
timomis instrukcijomis, o savo pasėjėjams 
nuolat kalba, kad Lietuvai būtų geriau, jei 
prie Rusijos prisidėtų...

Ir tos pačios lūpos, kurios drįsta piršti 
Lietuvai Rusiją, tos pačios lūpos kurios 19 
metų giedojo internacionalą, tik 19-tais Lie
tuvos nepriklausomo gyvenimo metais atsi
minė Vasario 16 dieną, tos pačios lūpos, ku
rios tebeteršia ne tik Lietuvos vyriausybę 
bet ir pačią lietuvių tautą — jos čia drįsta 
kviesti katalikiškas organizacijas į bendrą 
darbą, eiti, esą, vieningan frontan už Lietu
vą. Juk tai yra tik besmegeniška taktika ir 
politika. Ir kaipo tokia ji tik taip supran
tama ir tik taip teįvertinama. Dar ims daug 
laiko, kol mūsų stalinistai, kaip paklydę po
sūniai, atsivers ir nuoširdžiai prie lietuvių 
tautos kamieno sugrįš, jei kelyje atgal visai 
nesusmuks.

Niekas Hitlerio imperializmo neužgiria. Vi
si jį smerkia, smerkiame ir mes. Tik niekam 
nepaslaptis, kad naujoji Vokietijos imperija 
priėjo visai prie Rusijos vartų. Ir kai tik 
pradės eiti per vartus pasinaudoti nenaudo
jamais Ukrainos kviečių laukais, ’kai pasiųs 
Stalinui ultimatumą arba ir be jo įsiverš į 
seniai vokiečių svajojamą rytų aruodą — 
greit subyrės staliniška galybė, nes faktiškai 
dabar jau subyrėjusi, subyrėjęs ūkis, pakri
kusi tvarka palaikoma tik žudynėmis ir prie
spauda. Galima bus tuomet suprasti, kaip 
nusimins visi tie, kurie šiandien stalinistais 
sekė, kuriems Stalinas saule švietė. Prare
gės. Ir juo greičiau mūsų stalinistai prare
gėtų, juo mažiau akis vėliau jiems kiti ba
dytų. Nenorime būti blogo pranašai, bet, at
rodo, kad neilgai reikės laukti, kai Lenino- 
Stalino nugyventa Rusija susilauks didelio 
padalinimo... Šalis, iš kuries išvytas Dievas, 
šalis, kuri smurtu tevaldoma, kur ekonomi
nis ūkis sugriautas, kur privatiška iniciaty
va ne tik pažebota bet ir patsai žmogus pa

žmonių. Amerikiečiai visuo
met malonūs svečiai! Moterys 
anksti iš darbo grįžo, parinko 
gėlių, puikiausiai apkaišė sve 
čių kėdes ir sceną, ir paruo
šė gėlių
mergaitės įteikė kiekvienam 
svečiui. Visi trys misijonie- 
riai prakalbėjo į susirinkusią 
minią. Gerb. Tėvas Provinci
jolas ilgai kalbėjo raginda
mas visus būti i&tikimais Die 
vui ir Tėvynei. Manau, kad 
jo žodžiai ilgai pasiliks klau
sytojų mintyse. Po kalbų Be
ndruomenės choras užtraukė 
kelias daineles. Šeštadienyje 
kunigėliai atlaikė šv. Mišias 
mūsų bažnytėlėje. Po pusry
čių aplankė mokyklą. Grįžęs 
į Ameriką gerb. Provincijo
las galės papasakoti Jums sa
vo įspūdžius. Tą pačią dieną

po pietų atsisveikinome ir jie 
išvažiavo automobiliu į San
tos, iš kur laivu toliau tęs sa
vo kelionę. Labai, labai ačiū 
už dovanėlei, ypatingai “Re- 
ligion Chart”.

Moikykla jau gražiai susi
tvarkiusi. Turime du sKyrius 
ir šimtą mokinių. Be manęs 
ir Sesers M. Evangelistos yra 
dar dvi brazilės mokytojos. 
Dar dvi seselės lanko kitas 
lietuviškas mokyklas su tiky
bos 'pamokomis. Čia svetim
šaliai mokytojai turi išduoti 
egzaminus portugalų kalboj. 
Mūsų mokyklos inspektorius 
sutvankė, kad mes galime ir 
mokykloje darbuotis ir reng
tis prie egzaminų, kuriuos at
liksime birželio mėnesyje. Už 
registracijos formalumą turė
jome užmokėti jam $23.

Kalbant apie mokyklą, štai 
ir šiandien kitas nuotikis. In
spektorius pareikalavo, kad

bukietus, kuriuos seselė M. Marcellina, muzika
ntė, ir S. M. Karolina, būtų 
užregistruotos. (Another $10 
on the wing). Laimė, kad jo
ms nereikės eiti sveikatos tik
rinti, kaip mums reikėjo.

Pasiunčiau atskirą siuntinį 
atvaizdų pereitą mėnesį ir 
mažą ryšulėlį kavos. Šiandie 
gavau knygą “Paul, Hero and 
Saint” ir giesmynėlius. Ačiū. 
Už knygas nereikėjo mokėti 
muito. Už įvairius niekniekius 
vieną kartą turėjau sumokėti 
$5.00 ir dar turėjom važinėti 
tris dienas į paštą kol viską

Anglijos karalius Jurgis VI 
jos prezidentą Albert Labrun. 
planus. (Acme teleplioto)

pasitinka Londone Prancuzi- 
Abu svarstysią “Stop liiller”

vos tektų įsivežti iš kitų kraš
tų.

Kadangi Fordo automobi-| 
liai yra tinkamiausi Lietuvos, 
keliams ir jų kaina prieina-Į 
miausia, tai manoma šios i’ir- I
mos automobiliams teikti pir
menybę. Fordo automobilių at i 
vežimo, išlaidos labai pabran 
gina jų kainą. Būtų naudinga 
atvežti tiktai automobilių tas • 
dalis, kurių negalima paga- ’ 
minti, ir paskui automobilius 
montuoti (sudėstyti) vietoje.)

atidavė. Einame nuo A. prie Šitokį sumanymą, įgyvendinti 
K. ir visur mokame. lodinti nnaiutaėinui AmoriL-ns• esanti nusistačiusi Amerikos

Lietuvių Akcinė Bendrovė. 
Bendrovė Kauno priemiestyje 
Vilijampolėje statysianti For- 

(jVDV). — Nuolat greėjant daug; todėl gamyba labai pa- do automobilių montavimo 
keliams ir kylant ekonoini- branginama. Be to, sunku tin dirbtuves. Į dirbtuves būsią

FORDO AUTOMOBILIU DIRBTUVĖS LIETUVOJE?

niani krašto pajėgumui, Lie
tuvoje sparčiai auga autobu
sų bei automobilių pareikala
vimas ir tomis priemonėmis 
susisiekimas. Kasmet už, auto 
mobilius Lietuva sumoka už
sieniams stambias pinigų su
mas. Į Lietuvą dabar įvežami

karnai sutvarkyti susidėvėju- atvežamos tiktai Fordo auto- 
sių dalių pakeitimą ir patai- mobilių dalys, ir jose bus au- 
synią. Taigi norima įvesti au- tomobiliai sudėstomi (sumon- 
tomobilių įvežimui leidimus, tuojami). Kai kurios dalys
ir leisti įvežti tiktai 
miausiomis pripažintų 
lių automašinas.

tinka- vietoje bus ir gaminamos. To 
mode- kiu būdu tikimasi automobilių 

j kainą žymiai sumažinti, jų 
dalių pakeitimą bei pataisymą................... . . . Suprantama, Lietuva nega-

automobiliai įvairių užaiemų;,. pilną automobilių palengvinti ir automošinų pli-
finnų. B61 antomašmų įvairu. ,fsbriM sayain kraac Tokio Urnų paspartinti. Dirbtuvės 
■no susidaro bereikalingų {abriko būsiu per metus sumontuoja-
laidų ir nepatogumų. Lietu- abaj d Q ma -™ ' "

Simnas pasipuoš 
Ksavero Vanagėlio 
paminklu

Simno valsč. savivaldybė 
nutarė pagerbti pernai miru
sio Varšuvoje poeto Ksavero 
Vanagėlio atminimą, pastaty
dama jam paminklą. Vanagė
lis — Sakalauskas yra kilimo 
iš Simno apylinkių. Jis gimė 
Kalesninkų dvare, kur poeto 
ir mokytojo tėvas tarnavo pas 
vieną dvarininką.

Nors Sakalauskas — Vana
gėlis ir gyveno svetimųjų ta r 
pe, tačiau savo tėvynės neuž
miršdavo. Kai tik leisdavo są 
b'gO!S jis iš Lenkijos atvyk
davo į Simno apylinkes, kur 
praleido jaunystės dienas. Ali 
rūsio poeto vardas ir dabar 
plačiai žinomas Dzūkų krašte. 
Jo eilėraščius atmintinai mo
ka ne tik jaunesnės, bet ir se
nesnės kartos žmonių.

Simno miestas Ksaverą Va
nagėlį jau anksčiau tinkamai 
pagerbė — vieną gatv<$ pava
dino poeto vardu. Dabar Sim
no valsč. savivaldybė, prita
riama visuomenės, miestelio 
aikštėje nutarė Ksaverui Va
nagėliui pastatyti puikų pa
minklą. Tuo reikalu jau susi
tarta su skulptorium Antanu 
Aleksandravičium.

Biustas norima atliedinti | 
bronzos, o paminklo papėu 
iškalti iš granito. Be to gra
nite projektuojama iškalti ge
riausio poeto K. Vanagėlio ei 
lėraščio bent vieną posmą. 
Šie darbai numatyti pradėti 
šiemet vasarą.

600 naujų automobilių. 
Jų pastatymas ir įrengimas 
apsiesiąs apie 4 milijonus li- 

kyti automobiliams padangų iV tinkamai išplėsti ga- Tokių dirbtuvių steigimui 
gaminimą, nes reikia dirbti'my-bą. Be to, vis vien kai ku- dabar vykdomi tyrinėjimai 
daug padangų rūšių ir ne po rias dalis ir daugumą žalia- bei paruošiamieji darbai.

voje veikia du dideli gumosvergtas, kaip žmogus - negalės toriams .je negaU sutvarįveikimas neapsimokėtų,
priešams atsispirti ir juo labiau nugalėti.

Baigiant gi tenka prisiminti kad ir pa
prastą susirėmimą su japonais Mandžiūrijoj. 
Užsispyrę buvo rusai atsiimti strateginį kal
nelį, ir lėktuvus ir tankus į darbą paleido... 
Deja, japonų neišjudino. Savuosius karo va
dus “išvalę", ‘sabetažninkns” iššaudę vie
toje pasiliko, kol japonai (niekas jų negiria 
ir neužjaučia, bet faktas palieka faktu) ne
pradės stumti rusus iš pačios Sibirijos.

Tiesiog gaila mūsų lietuviškųjų stalinistų, 
kurie taip toli ir taip aklai nuėjo. Vienu kuo 
juos galima būtų pateisinti, tai staliniškais 
pinigais ir papirkimais... bet ar gi pinigas, 
tai jau viskas? Yra gi daug kilnesnių daiktų 
ir reikalų.

Pagyvensime — pamatysime. O tuo tarpu 
mūsų broliai stalinistai gyvena klaikiame 
miške — klysta, klaidžioja patys ir kitus 
klaidingomis iliuzijomis maitina. V.L.A.

Lietuviai Turi Išpirkti Savo Turt^
Vilniaus “Aidas” paskutiniojo numerio 

vedamajame kalba apie naujai įsisteigusios 
Lietuvių Mokslo Mėgėjų draugijos vargus. 
Laikraštis sako, kad toji draugija nei poli- 

, tinė nei diplomatinė, o kiek buvo bėdos dėl

jos statuto! Pagaliau įsisteigus draugijai, bu
vo laukiama, kada bus jai atiduotas buvu
sios Lietuvių Mokslo Draugijos turtas, kuris 
dabar dar tebėra lenkų valdinių žinioje. Lau
kėme ilgų dvejetą savaičių, — sako laikraš
tis, — nors buvo žadėta per dvi dieni viską 
atiduoti. Per tą laiką mieste buvo visokių 
kalbų. Vieni skelbė, kad Mokslo Draugijos 
turtų globėjai niazgoją ir šveičiu draugijos 
apdulkėjusias grindis ir langus, norėdami 
naujiesiems šeimininkams visa kaip tikę per
leisti, kiti tvirtino, kad dar ne visi Mokslo 
Draugijos dokumentai susegreguoti turį ga
lutinai iškeliauti į valstybinius archyvus, ir 
dėl to esą delsiama. Bet neseniai teko suži
noti visai tikrų naujienų. Pasirodo, kad no
rint naujajai draugijai atgauti buvusios drau 
gijos turtus, pirmiausia reikia sumokėti ku
ratoriui vienuolika tūkstančių prigyventų 
skolų, o prie tos sumos reikią pridėti dar 
kitus šešis tūkstančius metinės nuomos, ku
riuos kuratorius, kaip Mokslo Draugijos pa
talpų šeimininkas, reikalauja sumokėti prie
kin iš anksto, prieš perimant Mokslo Drau
giją- ✓

Tai bent dovana! — sako laikraštis. 
Lietuvių pastangomis ir prakaitu sarink-

nes

tas 'mokslo turtas reikia dabar dar pirkt' 
atseit, tam turtui uždėtą kontribuciją reikia 
mokėti už tai, kad per visą tų turtų “glo
bos” laiką nebuvo mokslo draugija nei vė
dinama nei kūrenta.

Gana jau tų komedijų, — sako pagaliau 
laikraštis-. — Iš visko pagaliau aišku, kokios 
yra kuratorių intencijos. Jeigu jie griauda
mi ir pardavinėdami svetimos dvasios pa 
minkius, tariasi gražų darbą dirbą, teteisia 
juos ateities istorija, o mus toji pati istorija 
išteisins net ir tada, jei padėkoję už sveti
mo tunto globą, paliksime ponams kurato
riams piniginius rūpesčius patiems šiaip ar 
taip išsispręsti...

Mirė Kurt. J. Krasnickas
Šio mėnesio pradžioj Alytuje -mirė kun. 

Juozapas Krasnickas. Kovo 8 d. palaidotas 
Miroslavo kapuose. Pastarais keleriais me
tais velionis pastoviai gyveno Alytuje ir Ka
riūnų kaime, Miroslavo parapijoje.

A. a. kun. J. Krasnickas .-.avo laiku gana 
ilgai gyveno Amerikoje. Jis yra buvęs Cam- 
bridge, Mass., lietuvių parap. klebonu. Ke
letą metų klebonavo Jersey City, N. J.

— Kaune įvyko Baltijos 
tautų bendradarbiavimo biuro 
posėdis, kuriame galutinai nu 
tarta Baltijos bendradarbiavi
mo kongresą sušaukti Kaime 
šių metų birželio mėn. 9-11 
dienomis. Tai bus jau 
tas toks kongresas. Jo
bus; Pagyvinti bendradarbia
vimą tarp visų trijų Baltijos 
valstybių.

penk-
šukis

Išalkusiam tik duona rūpi. 
Juo didesne liuosybe naudo

sis piktybė, tuo mažiau liuo-
turėti ffpriimfls.
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Ii angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽIŠKIS)
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r Sav Budov
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SKYRIUS XXIII

DIEVO PRIĖMIMAS 
Į PASITARIMĄ

(Pabaiga)

Jurgio Herberto malda bu
vo, kad jis būtų privestas vi
siškai pavesti jo gyvenimo vai 
rą Dievo šventai valiai, būti 
varomas visados “kaip tavo

sas, atsakydamas mūsų užklnu 
simui, paliepia mums imti ta

ikų, kurs veda prie kryžiaus; 
paliepia mums nusisukti nuo 
malonaus dalyko, kurio trok
štame; paliepia mums išsiža
dėti tos prietelystės, kuri yra 
palikus brangi mūsų širdims, 
bet kuri atitraukia mus nuo 
Dievo; paliepia mums atiduo-

meilė palenks”. Vienas rašy- ti j Tėvo ranką kūdikį, arba 
tojas, kalbėdamas apie šitą,' numylėtąjį, kurį mes taip no- 

• sako, “Kiek daug susigrauži- rime palaikyti su mumis? ‘Vi- 
mo, kiek daug susirūpinimo suose savo keliuose’ reiškia 
mes visi apsisaugotume, jei -sunkius kelius lygiai kaip ir 
prašytume mūsų dangišką Te-j lengvus kelius, erškėčiuotą ta
vą priversti mus pasitikėti su ką, lygiai kaip ir gėlių taką, 
tobulu tikėjimu, linksniu, ne-* kuomet jis sutriuškina mūsų 
abejojančiu klusnumu, Jo va-, širdį lygiai, kaip ir kuomet 

ir išmintimi, arba tai gy- jis teikia mums džiaugsmo ar
imo menkniekių rūpesAiuo ' ba linksmumo.
'arba tuose tamsos šešėliuo

se, nuo kurių mes baimėje

aoe,<1 Tačiau mes nuolatai priei
name prie vietų, kur mes abe
jojame. “Visame išėmus šitą, 
brangusis Viešpatie”, mes sa
kome, “aš galiu imti Tavo 
'kelią ir daryti tavo valią”. 
Visgi atsakymas ateina, “Vi

traukiamės!”

Bet čia vėl mes neturime 
•užmiršti, kad tai pasidavimas 
“visuose mūsų keliuose” kas 
veda prie ramybės. Mes esa
me labai norūs, ibent mūsų suose savo keliuose, kūdiki 
dauguma, pripažinti Dievą įmano”. Neturi būti jokio su- 
tulu dėkingu būdu, kol Jis ve-, silaikymo, jokio priturėjimo,
da mus takais, kuriais mes 
esame palinkę eiti, takais, ku
rie yra malonūs ir priimtini. 
Mes galime lengvai garbinti 
“meilią Dievo valią”, kuomet 
ši valia yra ištikro meili mū-

jokios išimties. Numylėta nuo 
dėmė turi būti išsižadama, 
nors ji išrodytų tiktai mažy
tėlė, nors tai būtų kaip deši
nės rankos nukirtimas, arba 
dešinės akies išplėšimas. Šan

sų prigimtam skoniui. Bet | kusis takas turi būti imamas, 
kaip yra, kuomet Dievas nu- j nors jis vestų tarp erškėčiu, 
rodo mums eiti keliu, kuriuo | kurie kojas perduria aštriais 
mes nenorime eiti, daryti, kas f akmeni mis, per ugnį ir tvaną, 
yra nemalonu, kurs skausmą Skaudus uždavinys turi būti 
užduos arba reikalauja pasi-' atliktas, nors tai kainuotų vie- 
aukavimo arbaį praradimo? j tą, lengvumą, užsiėmimą, nors 
Kaip yra, kuomet Dievo bal-1 tai privestų prie nedatekliaus,

DKSVBS8

By Bruce Stuart

kentėjimo, namų nustojimo. 
Kartus liūdesys turi būti pri
imtas, nors tai išrodo, kad jis 
visa ima ir nieko nepaliko ir 
turi Ibūti saldžiai, meiliai, lin
ksmai priimtas, su neabejoja- 
nčiu tikėjimu.

“Jis parinko šį taką tau, 
nors Jis gerai žinojo, kad aš
trūs erškėčiai pervers tavo 
kojas, žinojo, kad važioklės 
pastos kelią, žinojo visus pa
slėptus pavojus, kuriuos su-

ŠIS - TAS IŠ TENNESSEE
Rašo J. Markevičius

Kadangi čia oras gana šil- valgykloj paprašyk “diner”, 
tas ir kitos aplinkybės dėl į nesupras nors ir daug kartų 
lietuvių nepatogios, todėl čia pakartosi. Reikia sakyti “dia-
lietuvių nėra apsigyvenusių, jnah”;
Kadangi prieš keletą metų lie , t.t.
tuvių laikraščiuose nesimatė' žmon5a gyvena gana taiki-
jokios žinutės iš šio krašto, . .y, . □ • i ,, . ngai. Piktadarių nedaug. Siautodėl lietuviai mažai, arba vi- ,

“supper” “

sai nieko, apie jį nežinojo. Bet 
paskutiniais metais ir iš čia

čia. Mat, per civilį karą nuo 
šiauriečių pietiečiai gavo ge
rai į kailį ir karą pralaimėjo. 
Tad ir dabar dėl to neapy
kanta. Bet, laikui bėgant kiek 
mažėja.

sopah” ir į Santykiai su juodukais
I

Juodukai nuo baltų griež
tai skiriami. Gyvena atskiruo
se kvartaluose, dirba vien

rinių valst. žmonių neapken- tik paprasčiausius darbus, su'

baltais negali viename suole 
sėdėti, prie vieno stalo val
gyt ir t.t. Mišrios vedybos į- 
statymais uždraustos. Jei bal
tas vyras veža namo tarnai
tę juodukę, tai turi pasodint 
taip kaip kad uošvę Lietuvoj 
vesdavo, t. y. už savęs, gale 
vežimo.

(Tęsinys 4 pusi.)

tiksi, žinojo, kaip tavo tikėji-įteko matyti “Drauge” žinu- 
mas svyruos diena paskui die-.tė, kita, taipgi ir keletas at- 
ną; ir vis kuždesys atsiliepė,! vaizdų.
‘Taip, aš matau, kad šis ta- Tennessee randasi 450 my
kąs yra tau geriausias’. lių tiesiai į pietus nuo Chiea-

--------------------- - go. Iš Cliicagos tiesiai eina
— Nuo kovo mėn. 1 dienos Illinois Central gelžkelis į 

vėl atnaujintas orinis susisie-|New Orleans, per Dyersburg 
kinais Berlyno-Helsinkio ir ir Memphis, o kietas kelias— 
Varšuvos-IIelsinkio oro linijų, U S 51. Tad iš pravažiuojan- 
kurių lėktuvai skraido per čių lietuvių pasitaiko, kad kas 
Lietuvą ir sustoja Kauno ae- parašo savo kelionės jspfid- 
rodrome. Nuo gegužės I die- žius. Bet iš čionaitinio gvvemi- 
nos atidaroma Lietuvos ori- mo nėra kas būtų parašęs, o 
nio susisiekimo liniją tarp vis gi daug kas yra įdomaus 
Kauno ir Klaipėdos-Palango®' lietuviams iš tarpo šimtopro- 

centinių amerikonų.
Vargas, kad mažai sugebu 

parašyti. Gabesnis rašytojas 
turėtų gana daug medžiagos. 
Kaipo darbo žmogus, pasiste
ngsiu nors trumpai parašyti 
iš čionaitinio amerikonų gyve
nimo.

Daug kas vaizduojasi, net 
ir parašo, pav. pereitais me
tais “Vincukas” savo “Ką 
mačiau pietuose”, kad čia ba
ltų žmonių labai mažai, o do
minuoja juodukai. Tai klaida. 
To nėra. Čia irgi dominuoja 
baltieji. Juodukų yra tik tiek, 
kiek gali pragyventi, iš pras
tų darbų, nes visa prekyba ir 
pramonė yra baltųjų rankose. 
Juodieji tik paprasčiausius 
darbus atlieka, nes iš prigim
ties nėra gabūs dėl ko nors 
geresnio.

Žmonės čia beveik visi 100 
' nuoš. amerikonai. Ateivių vi

sai mažai. Yra žydų, italų, bet' 
mažai kas savo kalbą moka. 
Jau daug metų, kai visi ištau- 
tėjo.

Kalba

Angliška kalba čia daug 
kuo skiriasi nuo šiaurinių val
stijų. Čia yra tikra ameriko
nų Žemaitija. Net patys tarp 
savęs labai sunkiai susikalba. 
Kaip mūsų žemaičiai daug 
vartoja “kun, kun”, taip ir 
čia “what-what”.

Sale to, žmonių kalba daug 
panaši į juodukų. Man labai 
buvo įdomu žinot, dėl ko. Bet 
paklausus gavau atsakymą, 
kad ir jie patys nežino. Pa
galios viena mokytoja išaiški
no. Esą, dėl to, kad čia, pa
prastai, laikoma vaikų auklės 
juodakės, kurios išmokina vai 
kus savotiškos tarsenos. Pav.,

“To Youth Belongs the Future”— j 
Chicago Today Helps Make It Better f 

, Through Wholesome Play Activities ,

SKAITYKITE VIEN KATA
likiškus Laikraščius

Mrs. Robert Seherle iš Jasper, Ind., su dvynukais. Įdomu tas, kad vienas tų kūdikių gi
mė po keturių savaičių. Gimus pirmam šių kūdikių, atsikėlus iš palago motina juo rūpi

nsi, kaip ir kitais trim vyresniais, dirbo namų darbą ir sykiu laukė naujos gyvybės. (Acme
ephoto).

me

Supervised Recreation Program for Chicago Expanded by Mayor Kelly 
to Take Youngsters Off Streets

Denverio (Colorado) vadinamųjų “Nuggets” besketbolo rinktinė laimėjusi A. A. U. čem- 
p< joną tą (25—22). Rungtynės įvyko Oklahoma mieste. (Acme teleplioto)

MANY A GROWNUP remembers hi» mother’s words: 
“Run along and play now būt don’t go into the atreet 
—and don’t run around in that empty lot next door, 
where you'U cut yourself on broken glass.”

Bom back o’ the yards, Mayor Kelly knows all 
about the plight of youngsters in crowded areas. That 
it why he inaugurated the Chicago Recreation Com- 
misaion, and induced the WPA to dear more than 
600 lota, all over Chicago, so there might be play 
facilities near the homes of every child.

Mayor Kelly knew, too, that there muit be more 
than just a vacant lot, if the youngsters were to have 
full-fledged recreation. So, he persuaded the National 
Youth Administration to maks backstops for baseball 
and softball, sandboses, slides, bleachers and fences.

On top of that, thanks to the Mayor's cooperation, 
■upervision by grownups has been provided at more 
than 400 of these lota. So, inatead of getting miaed 
up in Street comer gangs and hanging around places 
where trouble lurks, hundreds of thousanda of boys 
and girls are now enjoying healthful games, edu-

cational hobbies, and wholesome sočiai activities.
The pictures show just a few of the activities which 

now make life happy and interesting for our boys and 
girls: (1) Boys and girls proudly exhibiting their un- 
pedigreed puppies at a “mutt show”; (2) youthful 
drum majors leading a school parade; (3) one of the 
many youthful groups of foreign descent, presenting 
one of their native folk dances; (4) ice skating on one 
of the hundreds of flooded lota; (5) Mayor Kelly visits 
with two typical Chicago youngsters for whom 
greatly expanded recreation has been provided; (6) 
swings and slides are just a few of the things that 
make Chicago youngsters’ lives happy; (7) indoors 
and outdoore, school and park swimming pools help 
build healthy bodies; (8) civic training prepares youth 
for their place in Chicago’a future; and (9) gymna- 
siums and fieldhouses instill the spirit of sportsman- 
ship and cooperation.

It’s all part of the program of Chlcago’s humani- 
tarian government, aimed at foatering the welfare of 
all Chicagoans.
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Šis-tas iš Tennessee
(Tęsinys iš 3 pusi.) 

Tikėjimas

' rąstų, kas, praeiviui, kartais,
; nekokį įspūdį daro. Tai vis 
j senoviški namai. Nauji taip 
nestatomi. Matosi daug ir pri- 

1 mityviškų pastatų iš apvalių
Žmonės daugumoj protesto-j medžių. Senuose namuose ran- 

nai: baptistai, evangelistai,' da>i ir primityvis apšildymas, 
metodistai ir kitokie istai. Y-Į L y. sienoje plytų krosnis. Bet 
ra ir gana juokingai išpažį-j amerikonai tuo didžiuojasi ir 
stanėių savo tikėjimą. Rūkau-'kai kur ir į naujus namus to

kius pečius pastato.
Ūkis

Ūkis, daugumoje, medvilnė 
ir komai. Daug kam būtų į- 
domu žinoti iv matyti, kaip 
sėjama, auginama ir dirbama 
medvilnė. Kud nuosekliai ap
rašyti, reiktų gerai su ta pra
mone susipažinti. Parašysiu

darni per nemielą ir raičioda- 
mies palapinėse vargšai klai- 
datiuiai tiki, kartais, patys 
nežinodami į ką. Alano “gas- 
padinė” priklauso prie •*Kri
staus Bažnyčios” (Cliureh ot 
Clirist). Per Kalėdas sėdint 
jai namie paklausiau, dėl ko 
neini į bažnyčią. ‘‘Šiandie ne
nedeldienis , atsakė, lai ko- tiek, kad medvilnė sėjama 
kia gi ten Kristaus įbažiny- ai|gįnama panašiai kaip 
eia , kad nei Jo gimimo šve- kornai, tik skirtumas yra iš- 
ntės neapvaikščioja? Nežl- yaizdoje, nes medeliai išauga 
nau’ , atsakė. Ir kitko pa- panašūs į garstyčių, t. y. pa
klausus, “Nežinau , atsako ir |<ot^ o ant jaUg randasi 
viskas. Savo apeigose tik tiek1
triukšmo kelia, kad. girdėtis 
per keletą blokų. Kilų tikėji
mų pryčeriai važinėja “su mi
sijomis”: pasistato palapines 
ant tuščio loto ir “prieina”

n

sėklų apaugusių aplink vata. 
Rudenį sėklos kartu su vata 
nurenkamos ir kraunamos į

fiRlUGĮg
nesiūs arešto ir 3000 zlotų pa- Jei tau kas darbuojas už 
baudos, o apygardos teismo ,du, pasirūpink, kad už keturis 

j sprendimą panaikino. K. Sta- dirbtų, ir vis su geresne in-
1 šys už užstatą iki šiol buvo 
j laisvas. Dar turi būt ši byla 

eis į aukščiausiąjį lenkų val
stybės teismą.

.K. Stasys nuleistas už tai, 
kad Lietuvos valstyln's pilie
čių prašomas perdavė keliems 
Vilniuje gyvenantiems asme
nims po keliasdešimts zlotų, 
jo vardu atsiųstų.

AKIŲ GYDYTOJAS

teneija.

SKAITYKITE VIEN KATA 
LI KIŠKŲ S LAIKRAŠČIU

LIETUVIAI DAKTARAI

Dulkių prieš vėją nepapūsi.

Kame nėia vienybės, ten nė 
ra ramumo, tik viešpatauja 
betvarkė, piktumai, nesutiki
mai, nusiminimas, kerštas, 
kentėjimai ir pradžia amžino
jo vargo.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS I

OR. VAITUSH, OPT.
SITCIAklSTAS 

OlTOMKTltlCALLY AKIŲ 
LIKTU VIS

Suvirš 20 metų praktikai lino 
Mano Garantai linas

Palengvinu akių įtempimų, kas es- 
v. . ti priežastimi galvos skaudėjimo,Liouela nrookbanK, lo metų amžiaus, gyvenanti Dayton, svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 

-------- mo. skaudamų akių karštį, atilaiso

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradiemaia, ketvinadieuiau u 

Penktadieniais
I Valaaados: 10-12 ryte. 2-0, 7-9 P. 1L 
:3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieninis

Valandos: 3—8 P. M.

Ofiso Tek CANal 2346

DR. F. G. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. Tek CANal 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros labo*
CHICAGO, ILL 

Telefonas MlDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v.

vežimus. JSuvežama į tam tik-; Dilio, siomic dienomis pagimdė pirmą kūdikį. Žemiau jos trumparegystę ir toiiregystę. prirun-
į* i * i -• vvras Merrill Brookbank lo metu amžiaus ( Acine telenbotol i kia teisingai akinius, visuose atsiti-la dirbtuvę, kur mašinų pa- ' ' aviliu uiuunutuiK, io metą amžiaus. Vatine Itiepnoio; I klinuos€ egzaminavimas daromas su

galba atskiriama vata nuo 
st.ilų. Iš sėklų spaudžiama a- 
liejus (cotton seed oil). Gi
vata perrūšiuojania, suspau- 

Visi Tennessee katalikai ,pri Jžiaaia . ..belas,; panaJiai 
klauso Nashv.lle diecezijai. | kaip 5iv,las> ir parduodalua 
llidesmuose miestuose daug jj, įvairiy Ja|ykų 15 jo, Jir.

yra. imi savo bažnyčias, nio- ,|jania įvairūs audeklai, nerti-
nykias. Bot mažesniuose inies-'iai (svederiai)> taipgi para. uis kapinynas. Jame buvo.iS- 
tuose - valgas. Esant kelio- kas h. kjti da,ykai „ virkj.'tirti 8G III-IV amžiaus kapai, 
likai šeimynų neguli nei bai- - ni(.kam nenaudingoSj ap.;13 arklu} kapų ir 16 degint.- 
nyčius, nei kunigo užlaikyti. ' riamos sdpttsta. N, vįsos se..nn) žinomų kapų.

keletą dienų.

Katalikai

Gilios Senovės 
Kapinynas Veršvuose, 
Ties Kaunu

(VDV) Pernai Vcr.šviuose, 
beimant graužą Kauno staty
bai, rastas didelis .priešistori-

Tat jų dvasios reikalus bent 
kiek aprūpina kunigai iš mi
sijų: sykį į mėnesį atvažiavę 
atlaiko šv. Mišias ir suteikia 
kitus patarnavimus. Nuo U- 
nion City iki Mempliis visoje 
vakarų Tennessee dalyje, apie 
120 mylių nėra katalikų baž
nyčios. Dabar ruošiamasi ma
ža bažnyčia statyti Dyersbur- 
ge, bet, Ųiatyt, bus gana sun
ku. Dedama pastangų nuga
lėti visas kliūtis. Žinoma, sva
rbiausia lėšos. Apskaičiuota, 
kad vien tik statyba atsieis 
$6,000. Sunku, bet prie gerų 
norų ir pasišventimo viskas 
galima. >

klos naudojamos aliejui spau- Dabar vėl pradėjus imti
sti. Dalis paliekama sėjai. C-,Kraužl» ",ažJau8 už 460 met- 
kininkai, pardavę vatų, kor- "1 ”uo pernai tynnėto kapi-
nus ir kitus žemės produktas, ,,-vno- v61 aPtiktas kltas V a' 

mžiaus kapinynais. Kadangi 
graužo vežimo darbų neįma
noma sustabdyti, tai ir žie
mos metu teko gelbėti kapiny
ną ir vykdyti kasinėjimus. Li
gi šiol jau ištirti keli V ani-

Mississippi ir Oliio upėms 
pakilus, kada ištinka potvy
nis, tat žemesnėse vietose gy
venamieji namai pastatyti ant

gauna daug pinigo ir gražiai 
gyvena. 6

Vincukas savo įspūdžiuose 
rašė matęs Tennessee ūkinin
kus, bet tik juodukus, kurie 
pas ūkininkus dirba ir bakū
žėse gyvena. Bet neparašė u- 
pie tikrus, gal, ją nei nematė.
Ir dar pridėjo, kad būtą ge
rai, jei Lietuvos ūkininkai pa
matytą, kaip juodukai gyvena 
ir dirba. Būtų gera, kad kada 
Vincukas čia sustotų; aš pa
rodyčiau gražių ūkių.

elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spcclalė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki S'vai. vak. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atįtaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
| Tel. YARds 1373.

DR. P. J. REINAR(UElNAIUUSkAbį 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 South Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso WENtworth 1612
Res. — YARds 3955 

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Telelonaa HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd.
Ofiao valandoa:

10—12 vak ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
Susitari u*

Perdaug nesivaizdink teisin 
guniu ir veiklumu, nes pakly- 
diman įpulsi.

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštį

BKOCKTON, MASS., kun 
J. Svagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MIC.

ELIZABETII,’ N. J., kun. 
J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 2G— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.

SCHENECTADY, N. Y., 
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
landžio — kun. J. Jančius, M. 
I.C.

MONTREAL, CANADA, 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 — 
kun. J. Jančius, MIC.

DETROIT, M1CH., kun. J. 
Čižausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio 
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRINGFIELD, ILL., kun. 
8. Yunkerio klebonaujamoje

kun. P. Malinauskas, MIC.
PHILADELPHIA, PA., ku

nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
— kun. V. Andriuška, MIC.

PROVIDENCE, R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andriuška, M.
I. C.

PITTSBURGH, PA., kun.
J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—9 — 
kun. V. Andriuška, MIC.

PITTSBURGH, PA., kun. J. 
Misiaus klebonaujamoje baž
nyčioj, bal. 10—16 — kun. V. 
Andriuška, M.I.C.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29
— kun. J. Mačiulionis, MIC.

THOMPSON, CONN., Ma-
rianapolio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio 
2—5 — kun. J. Mačiulionis, 
MIC.

Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai
šnoro klebonaujamoje bažny
čioje balandžio 9—11, 40 va
landų atlaidai — kun. J. Ma

žiaus kapai. Juose aptikta į- 
domių radinių: žalvarinių juo 
stinių apirankių, ornamentuo 
tų skersiniais brūkšneliais ir 
rombais, gintarinių karolių, 
grandinėlių, įmovinių kirvių, 
ietigalių, peilių ir kt.

Graužo kasėjai darbininkai 
parodė daug sąmoningumo; 
aptikę kapus, jie tuojau pra
nešė Kultūros Muziejaus prieš 
istoriniam skyriui, kuris da
bar toje vietoje ir vykdo ka
sinėjimus.

K. Stasys Vėl 
Nuteistas, Bet Bausmė 
Sušvelninta

KAUNAS (VDV) — 1937 
m. buvo plačiai išgarsėjusi 
buv. Tautinio Lietuvių Komi
teto pirmininko K. Stasio by
la. Vilniaus apygardos teis
mas tada K. Stašį nuteisė už 
tariamus devizinius nusikalti
mus vienerius metus kalėti ir 
sumokėti 10,000 zlotų baudos. 
Dabar ši byla buvo persvars
tyta apeliaciniam teisme, ku-

PL A TINKITE “DRAUGĄ” ris priteisė K. Stasiui 4 mė-

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

DR. A. W, JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, llliuois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.

LIETUVIAI ADVOKATAI 
1_________________________
I Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISK
lietuvis advokatas 

4631 So. Ashland Avenue
Kės. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
uIBTUVIAl ADVOKATAI 

6322 So. YVestem Avenue 
VALANDOS:

Psnedėlį, Utaraiake ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vak vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 tai C v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tek Proepect 1012
Tek Reonhlia MK7

bažnyčioje, balandžio 7—9 — čiulionis, MJ.C.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

OR. A. J. MANIM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Av.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredę 

Šaradomis ir Nedėk pagal sutartį
Sekmadienį susitanus

UR. MAUHICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARds 0994 

Res. Tek PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliuaiis nuo 10 iki 12 vak dieni

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė. 
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Tek YARds 6921
Res.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vak nuo I—3; nuo 6:30—8:36 
756 VVest 35th Street

Res 6958 So. Talmau Avė.
Res. Tek GROvehiU 0617 
Oilice Tek liLMiock 4o48

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vak 2—4 ir 7—9 vak. 

1446 So. 49th CL
Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedūlioniis susitarus

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.

NAUJAS GIESMYNĖLIS
I dalis — Aaventinėa ir 

Kalėdinės giesmės, harm. J,
Žodžius ir melodijas paiašf 

Seirijų Juozaa.

II dalis — Gavėnios ir Ve
lykų giesmės, harm. Al. Ka- 
čanauskas. 3U giesmės 50c.

III dalis-a) Gegužės mėn. 
giesmės, harm. Al. Kačanaus* 
kas. 28 giesmės 35c

III dalis-b) — Bvenč. Sak 
ramento giesmės, harm. Ak 
Kačanauskas. 9 giesmės 15c.

III dalis-c) — Birželio mė 
nėšio giesmės, harm. Al. Ka
čanauskas. 36 giesmės 50c.

IV dalis-a) — Giesmėt j 
Dievų, harm. Al. Kač&naas- 
kas. 18 giesmių 25c.

Taipgi galima gauti LIE
TUVIŠKŲ 8OKIŲ ALBUMĄ 
nupiginta kaina — Piano $1, 
kitiems instrumentams po 
50c, .. i

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Ava.

Chicago, UI

Phone YARds 4787.

DR. STKIKOL’IS
4645 bo. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vak. 

Nedėliouns pagal sutartp
Namą Telef. PROspect 193Q

Tai. GALIMI BOTI
OP1RO VALANDOS

• vaL ryto iki S i. vakare, Rėkimai 
sekmadieaiae ir tre&adieaiea

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL..

Tel OAHal 612S.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OH1KURGA8

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residenciyos Tsk BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso rak: 2—4 ir •—8 P. 

Reaideneija
8939 8o. Claremont Ava. 
Valandos: S—10 A. NL 
Nedėliomia pagal sutartį

6 A
Tai OANaI 0267

Office Phone Res and Office
PROspect 1U28 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal U7U6

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Nedaliom Ir Traėiadieniais 

Pagaal Sutarty

TeL PROspect 0669

ŪR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Reaideneija 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro

Tet YARds 2240

DR. C. VEZELTS
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vali noo 9 ryto iki 8 vakaro
Berodo j pagal sutartį

TeL LAPayetta 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
Ofiso Valandos:

10 vak ryto iki 9 vak vakaaro
įj Trečiadiauiais_ _ Pasai Sutartį._ _ _ _

DR. V. L SIEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tsk YARds 0994 

Pirmadiemsis, Trečtadiepiaia ii

O
t



Pirmadienis, kovo 27 d., 1939 nnirnis

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
J

*

Raud. Rožės Klubo 
Šokių Vakaras

Velykų sekmad., balandžio 
9 d., Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, kampas 14 St. ir 49tli

Sęjungiečių 48 Kp. 
Dėmesiui

Prašome Moterų Sųjungos 
48 kuopos narių kreipti dė
mesio į kuopos nutarimų. Kaip

Ct., Raud. Rožės klubas ren-.jau žinoma, susirinkime au
gia šokių vakarų. Pradžia 18 tarta išleisti laimėjimo būdu

uždangalų lovai ir kaldrų. Bus 
trys dovanos. Visos marės tu
rit pasiėmę po knygutę.

lšlaimėjimas ir vakaras į- 
vyks balandžio 23 d. Iš Rose- 
land programų išpildys Šakar- 
Makar choras. Po programos 
bus šokiai.

Kad vakaras pasisektų, vi
sos turime stoti į darbų.

Kaip žinote, nutarimas yra 
kad pusė pelno būtų skirta j 
parapijai. Įėjimas 35c. Už to- 

kiant paramų lietuvių įstai- jų pigų įėjimų galėsime pa-

PALAIMINTO RAMONO 
LULl KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

valandų. Įžanga 25 centai.
Šokiams grieš Eddie Wood- 

ward and bis Modes of Melo- 
dy. Su orkestrą dainininkė 
Jeanne savo maloniu balseliu 
linksmins visus rožiečių sve
čius.

Velykinis šokių vakaras yra 
pirmutinis Raudonos Rožės 
klubo 25 metų jubiliejinių me
tų parengimas. Visų laikų dir
bant lietuvių gerovei ir tei-

Kovo 27 Diena
Mylimasis giedojo, ir sakė: 

“Maža žino Mylėtimis apie 
meilę, jei jis gėdinasi girti 
savo Mylimąjį, arba jei jis 
bijosi teikti Jam pagarbų ten, 
kur Jis kuo skaudžiausiai pa
žemintas: ir mažai žino tasai 
apie meilę, kurs yra varguo
se nekantrus; o tasai, kurs 
praranda pasitikėjimų savo 
Mylimųjame jokios sutarties 
nedaro tarp meilės ir vilties’’.

Amžinybės
Prieglobstyje

goms, reikėjo daug .pasišven
timo ir sunkaus darbo. Kaip 
jūs taip ir mes turime kuomi 
pasididžiuoti ir pasidžiaugti. 
Tadgi, visi kviečiami daly
vauti 6U mumis Velykų- sek
madienį Liuosybės svetainėje.

Komiteto pirm.

matyti gražių programų.
Taipogi prašom geraširdžių 

ciceriečių, ir kitų kolonijų lie
tuvių, paremti mūsų vakarų. 
Už tai 48 kuopos sųjungietės 
bus dėkingos.

Rengimo komisija: Marijo
na Česienė, Marijona Vaičūnie- 
nė.

Indiana valstybės gub. Clifford Tovnsend patenkintas atos 
togomis St. Petersburg, Fla. (Acme photo)

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
ARD Vajaus 
Vakarienė

SESUO M. VIKTORIJA
(BUCINSKAITB)

Mūsų Seselę po ilgos ligos Aukš
čiausias pasiėmė pas Save 1939 m., 
kovo 23 d., 2:00 vai. po pietų. Mirė 
Minint St. Koše Sanatarijoj, St. Lou- 
is, Missouri.

A. A. Seselė gimė 1896 m. rug- 
piūėio 25 d. .Mt. t’annol, Pa. Velionė 
25-tus metus š\elituose įžaduose, Vie
nuolyne išgyveno 28 metus.

Paliko nuliūdusias: Šv. Kazimiero

A Seseris, savo mylimų tėvelį Adomų 
• Bučinskų, sesutes — Šv. Kazimiero 
• Seserų Vienuolyne vienuolę Seserį M. 

[Karmelų, Adelinų, Teresę; brolius — Pranciškų ir Edvar
dų; tetas ir gimines — Mt. Carinei, Pa. ir Christopher, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 27 d. Gedulingos 
pamaldos prasidės 9:00 valandą, Šv. Kazimiero Seserų ko
plyčioje, 2601 \Vest Marąuctte Road', Chieago, Illinois. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę

ŠV. KAZIMIERO SESERYS,
TĖVELIS, SESUTĖS, BROLIAI,

TETOS IR GIMINĖS

metais vyksta gydytis į AR. 
St. Rose Sanatarijų, St. Lo- 
uis, Mo., pasitikėdama greit 
grįžti prie pamėgto darbo. 
Tačiau Viešpačiui /patiko jos 
aukos gyvenimas ir Jis jų 
meilingai pakviečia pas Save, 
o ji susižavėjusi Jo pakvieti
mu ilgesingai tiesia į Jį ran
kas... Jėzau, priglausk mane 
prie Savo amžinosios meilės 
Širdies.

Ramiai ilsėkis, miela Sesele, 
Viešpaties prieglobstyje, o am
žinoji šviesa tešviečia tau per
amžius.>

šv. Kazimiero Seserys

Sužieduotinis Jėzus, Kurio iš- 
silgusi laukė pakvietimo į am
žinų pokylį, dabar jau jų ap
vainikavo ištikimybės vaini
ku.

Seselė Viktorija buvo visur 
ir visiems pasiaukojanti, dėl 
kitų gerovės save užmirštan
ti siela, o savo mielai sesutei 
parodė idealaus pašaukimo 
tikslų ir pavyzdingu gyveni
mu patraukė ja sekti jos pė
domis ir skatino eiti vienati
niu trijų apžadų tobulybės ta
keliu.

Seselė darbavosi Chicagos 
parapijose: Dievo Apveizdos, 
Aušros Vartų, Švč. Pan. Ne
kalto Prasidėjimo, šv. Myko- 

' lo ir Šv. Petro ir Povilo. Pa
skutinėse dviejose parapijose 
ėjo Vyresniosios pareigas. Be 
to dar mokė Scranton, Pa., ir 
Šv. Kazimiero parap. Phila- 
delphia, Pa. Nuo 1928 m. dir
bo kaip “X—Ray Technician” 
Šv. Kryžiaus ligoninėj ir čia 
dėl nepaprasto uolumo darbe 
prarado paskutiniąsias jėgas. 
Plaučiai nusilpnėjo ir 1935

Mirtis be pasigailėjimo re
tina mūsų eiles. Nespėjo dvi 
savaitės praslinkti kai pali
kome kapams aukų, štai ir vėl 
mirties angelas aplanko mūs 
pastogę ir išskiria iš mūsų 
tarpo mylimų Seselę M. Vik
torijų.

Laukėme jos linksmos, svei
kutės grįžtant rugpiūčio mė
nesį savo vienuolinio gyveni
mo sidabriniam Jubiliejui mi
nėti. Taip, grįžo — grįžo ank
sčiau nė tikėjomės. Ji sugrį
žo tyli — sustingus. Nusivy
lusios stovim prie jos karsto, 
ašaros vilgo veidus. Liūdna 
ir skaudu, tačiau ramybė su
švelnina šį liūdesį, nes esame 
įsitikinusios, kad jos mylimas

Sėkmingas Lygieciy 
Vakaras

Kovo 19 d., Lietuvių Mote
rų Piliečių Lygos “bunco” 
ir kortavimo vakaras, AYood- 
mano salėj, pavyko, nežiūrint, 
kad tų patį vakarų buvo daug 
kitokių parengimų. Vakaro r« 
ngiino komisija dėkinga vi- 

T0WN OF LAKS. — Kurie soms narflns už tikietl!

jaus vakaro .pavykimui.
Rėmėja

TO1VN OF LAKE. — ARD 
1 .skyriaus vajaus vakarienė manote dalyvauti kun. A. Li 
įvyko kovo 19 d., parapijos nkaus P^rbimo bankiete, 
svetainėj. Žmonių dalyvavo j'baL 16 S^oreland viešbuty- 
labai daug. Visi buvo .paten- je’ iteikiant Gedimino ordinų,
kinti.

Po vakarienės 1 sk. pirm.
J. Čepulienė vadovavo prog
ramai, kurių gražiai atliko se
selei Veronikai) vadovaujant 
mokyklos vaikai. Be to, dai
navo solo Pikturnaitė ir Juo- 
zapaitis, akomp. varg. V. Dau 
kšai. Kalbėjo kleb. kun. A. 
Skripko, kun. A. Valančius, 5 
kun. Urba ir ARD centro pi- 
rmin. A. Nausėdienė.

Vakaro komisijoj, kuri vis
ką gerai suruošė, buvo: pirm.
J. Čepulienė, J. Stugienė, V. 
Bučnienė, M. Petrošienė, E. 
Gedvilienė, O. Sriubienė, fc>. 
Bartkaitė, P. Turskienė, S. 
Šimkienė, M. Martušienė, B. 
Aluzienė, P. Gudinskienė. Vi
sos nuoširdžiai darbavosi va-

tikietų iš anksto galima už
sisakyti pas veikėjų M. Su- 
deikienę, 1632 W. 46 St., Ya. 
rds 6952. Ji yra komisijos na
rė. Rap.

tinimų ir dovanas. Be to, ta 
me vakare į Lygą įsirašė 'try
lika moterų, kitos žadėjo atei
ti į susirinkimų ir įsirašyti.

Labai malonu, kad -moterys 
pradeda įdomautis tokiomis 
organizacijomis, kuriose daug 
galima nuveikti.

Šia proga pranešu, kad Ly-

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRU ZIN

Geriausiai Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. I5th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

f4. » A
KAZtMIERAS STANCIKAS

mirG kovo 25, 1939, 6:35 vai. 
vak. sulaukęs punėa amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
apa., Vainutu par., Kkaagerų 
kaime. Amerikoj Iftgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį J orėtą, po tėvais Jur- 
geltfltę, dukterį Eleną, žentą 
Williani Skurry, 5 sūnus: Ka
zimierą Ir marčią Oną, Ed- 
wardą ir marčią Marijoną, Wi- 
1 liūtu. Adomą ir Hubert ir jų 
Šeimynos. brolĮ Joną Stanciką 
ir Jo nioteri Joaną, 4 ftvoge- 
rkaa: M. Gečienę, Oną Rokie
nę. M. Rutniienę, Petronėlę 
Druktenlcnę Ir Jų ftelmynaa. 
Lietuvoje brolĮ M ot te J, i Stan
ciką. aeser) Domicėlę ftlmuSie- 
ne ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė,

Laidotuvės Įvyk* Trečladlen), 
kovo 29, iii koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Av. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas | $v. Kazimiero ka
pines. j S »

Kuogtrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua-ges ir pažya- 
tamua-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dnktaė. Žen
tas, Brolis, Nūnai, Marčios, 
Avogerkos ir daug kitų giminių.

Laidotuvių JDlrekt. John F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

1

gos susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 29 d., Sanadaros 
klube, 814 W. 33«i St., 7:30 
vai. vakare. Po susirinkimo 
bus užkandis. Narės prašomos 
atsivesti naujų narių.

M. Zoipienė, pirm.

Irba Flovver ShoppeJ 
4180 Archer Avė.

Phone LAFATKTTK SMOO

|f*člcs Mylintiems — V'csluvfini- 
Banldeuuus — Laidotu vfims —|

l*a puolimams

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue

__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

F\ V 1Z A T koplyčios visose 
U Chicagos dalyse

Klausykite mūšų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:00 vai. vakaro iŠ WHFG stoties (1420 K) — Pranešėjas

p. tALTnnBRAa

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North We«tern Avė. Chieago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
■lyrini randasi ikarui nuo Holy Stpnlchm Kapinių, 6900 Wmž llltfc Street

LAIIOTUViy

Įvyko Nelaimė
Kovo 25 d., 1939 m., iš Chi

cagos į Detroit važiuojant 
įlies Kalamazoo, Mieli. įvyko 
automobilių nelaimė. Automo
biliu važiavusių Marijona Jur- 
gelionienė žuvo, o sužeistos 
via: St. Bernotaitė, Ad. Nau- 
sėdienė ir L. Nimhask. • Rp.

PLATINKITE “DRAUGĄ >»

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U DIII A M P C patarnavimas ftnlDULHNuL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Aatanas M. Pliilips 
I. J. Znlp
Albert V. Petkos

3307 Litu&nica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St 

Telefonas YARds 1419

Aiithnny B. Petkos
Lachawicz ir Simai

S. P. Mažeika

6834 So. Wcstern Avė, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2J09
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULLnan 1270

4348 So. California Ąve- 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1188-1139

. Zd..,.. .. ■ -a. ii
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS ]
Protestuoja Ir Ragina į Rengia “Bunco Party”
Kitas Dr-jas Protestuoti

Lietuvių muzikantų tlr-ja
vardu “Lietuva Benas” susi
rinkome kovo 23, 1939 m., vie
nbalsiai priėmė sekančių re
zoliucijų:

“Lietuva Benas” griežtai 
protestuoja prieš Vokietijos 
užsimojimų atplėšti nuo Lie
tuvos Respublikos Klaipėdos 
(Memel) kraštų ir ragina vi
sas lietuvių organizacijas A- 
merikoje tokius protestus kel
ti ir kreiptis į Amerikos val
džių prašant apginti Lietuvos 
suverenumų ir jos teisėtų te
ritorijų. Sykiu “Lietuva Be
nas0 TeišUia gilių užuojautų 
draugingai Čekoslovakų tau
tai ir protestuoja prieš Hitle
rio šios tautos draskymų.

John Rakauskas, pirm. 
K. J. Phillips, sekr.

MARQUETTE PARK. — 
Moterų Sų-gos 67 kuopa ren
gia “buncoV’ ir kortavimo va 
karų šiandie, kovo 27 d., 7:3fi 
vai. vakare, parapijos salėj. 
Komisija deda pastangų, kad 
vakaras pavyktų. Bus daug 
“door prize” ir prie staliukų 
gražių dovanų. Be to, narės 
žadėjo iškepti skanių keiksi] 
ir išvirti kavos.

Taigi, atsilankiusieji galės 
ne tik lošti kortomis ar kau
liukais, bet ir užkandžiauti. 
Prašoma visų atsilankyti.

HM.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Darius - Girėno posto 271 mė
nesinis ir svarbus sus-mas į- 
vyks pirmadienį, kovo 27 d., 
8 vai. vakare. Kiekvienas na
rys būtinai prašomas dalyvau 
ti. ir naujų narių atsivesti. 
Whi«te Eagle bravoras vaišins 
susirinkusius, taipgi bus 
“floor show”. Susirinkimas 
bus Yuškos salėj, 2417 W. 43 
St. Visi kviečiami. J.A.M.

REMOVAL SALE
2000 Lietuviški Rekordai, 
verti po 65c —

po 25c
14 tūbų Radios gražiuose 

kalbinėtuose
po $35.00

Radio ir Victrola krūvoj
už $17.50

7—8 ir 9 tūbų Radios
po $39.50

Pečiai anglims ir gazui
po $49.00

Visi žieminiai pečiai, Oil 
Burners, dabar už pusę 
■kainos

Elektrinės Ledaunės
po $59.00

*
2 šmotų Parlor Setai

po $22.50
Porceliniai staleliai

po $4.50
Skalbiamos mašinos

po $29.50
Lengvais išmokėjimais

Metinė ARD Skyriaus 
Vakarienė

ROSELAND. — Kovo 19 
d., parapijos salėj suruošta 
graži ARD 4 skyriaus metini 
vakarienė, kurioj, tarp dau
gelio vietos žmonių, matėsi ir 
svečių: Šv. Kazimiero vienuo
lyno kapelionas kun. B. Urbų 
ARD centro pirm. A. Nausė
dienė su keliomis viešniomis. 
Vakarienė, jaunų rėmėjų su
manumu, visus patenkino.

Programų vedė pats klebo
nas, kun. J. Paškauskas, pir
miausiai nušviesdamas, kiek 
vargo turėjo vienuolynas pra
džioje ir kaip sunku buvo iŠ 
syk visuomenė išjudinti į rė
mimo darbų. Tik susiorgani
zavus rėmėjoms visose para
pijose ir dvasiškijai padadant 
visuomenė tapo išjudinta ir

Padėka
Praeitų mėnesį buvau pri

versta pasiduoti sunkiai vi
durių operacijai Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Šiuomi noriu padė
koti Šv. Kazimiero seserinis 
už stropių priežiūrų, ligoninės 
kapelionui kun. P. Juškevi
čiui už lankymų, raminimų ir 
aprūpinimų dvasiniai, kun. H. 
Vaičūnui, kun. J. Juškai, kun. 
A. Linkui už maldas, vyrui 
Antanui, dukterims ir ženta
ms, Julei Gapšienei, ir jos 
mamytei O. Širvaitienei už 
motiniškų priežiūrų, nes ne
buvo tos valandėlės, kad ne
būtų manęs raminę: P. Kise- 
lienei, J. Kiselienei, J. Gval
dai, M. Milerienei, J. Čepulie
nei, J. Čepuliui, B. Gvaldai,

CLASSIFIED CLASSIFIED

DEVOE
vei.our
FINISH
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Gera maliava, White Ena- 
mel, verta $4.00 gal.

po $1.85
Gera maliava vidaus ir lau
ko pusei

po 89c gal.

Warehouse
3417-21 S. Halsted st.

Velyikų dienos “outfits”, kurie jau demonstruojami did
miesčiuose madas besivaikantiems. (Acme plioto)

PARDAVIMUI BUNGALOW 
6-kambartų bun<alow. Priežastį* 
pardavimo — Ilga. Neatmesime pro
tinto pastulljimo. Atsišaukite: 0537 
South Artcetan Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kam- 
bartų fletal. Skliautuotos tarpdury s. 
įtaisytos vantos. Įeitos per metus — 
$1.104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
fram Street, Chlcago. Illinois.

PARDAVIMUI
Parsiduoda trosemė Ir pieninė. Vieta 
tėra. Visi {rentimai nauji. Parduosiu 
nebrantlai. SJ mėnesj turiu parduoti. 
Jeigu kas norite nam» mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero, Park Holme arba 
Marąuette Park. Atsmaukite: 153® 
South 50th Avenne, Cicero. nilnots.

DIDELIS BARGENA8 — WEST 
SIDE

S namai, 2 blznlavl, užeita ir bar- 
ber shop. Jei kas norės, parduosiu Ir 
viena taverna. Namai terame stovy
je, turi visus patogumus. Bizniai iš
dirbti per daugel] metų. Pardavimo 
priežastį IStlrslte ant vietos. Pama
tykite namus Ir biznius. Savininkas: 
Antanas Shcmrils. 3225 South Leo- 
vltt Street, telefonas CANal 0345.

____ PARDAVIMUI NAMAI_
Mūrinis “bungalovr”," 5 dideli

PARDAVIMUI MARQUETTE 
PARKE

4 kambarių kampinis bungalorr su 
garadžlu. $1,500. cash. Pilna kaina 
$4,200.00.

2 fletų mūrinis namas Ir gara
džius. Parsiduoda pigiai — tiktai 
27.000.00 arba malnyslm ant biznia
vo namo. arba ant namo su taverno 
bizniu blle kur.

Kampinis namas — B krautuvės Ir 
du fletal. viskas ISrenduota. $5.000. 
cash. Balansas lengvais lšmokėjl- 
mais. ’

Pasidrąsink Ir mainyk savo prlva- 
tlšką namų ant namo su bizniu Ir 
nebereikės rūpintis apie darba. Pra
šoma pna mane. Pigiau nuplrkalte. 
geriau ISmalnvalte Ir gausite teisin
gą pa ♦-»-na vt m e

CHARLES URNICH
(KAZYS URNTKA8)

2500 West 63rd Street
l-tros lubos. įėjima« Iš Campbell 

Avė. pusės.

Valandos: Rytais Ir Vakarais Ir 
naeal sutarti, f annnlntment t

. PVRDAVIMUI NAMAS 
8 aukStu mūrinis nsmss. 2 krau
tuvės: Bučernė Ir SluSapB pirmame 
sukSte 2 4-karnhsrlų fletal lr2 
8-k«mhartii fletal. Noriu ns-Anotl ar 
malnvtt ant mažesnio *058 We«t 23- 
r<l Street. Antras aukStas nžnekalv.

T Rtiifrienei S ftiinlripnoi T Mūrinis bungalow”, 6 dideli kati. OlUgienei, ». »imKienei, J. mbarlal. apšildoma." Marąuette Par-
Šiimkaitei, O. Savicz, E. We- ke *a,na uk $4700. įmokėti $i$oo.

’ 2 fl. po 4 kamb. Ir 4 kamb. bel-
smonte. gražus mūrinis namas, ran
dasi Marąuette f erke. Kaina tik 
$7800. Jmokėt $1000.

2 dideli Storai Ir 8 fl. po B kamb., 
stiprus muro namas, randasi ant 2 
biznio gatvių. Kaina greitam parda
vimui tiktai $14.500. įmokėt $5000 
arba daugiau.

2 fl. po 6 kamb. Platus lotas. Ran
dasi prie lietuvių bažnyčios, Brlgh- 
ton Parke. Kaina $5300. Įmokė! 
$2500.

2 fl. po 5 kamb'. geras muro na
mas. randasi Brighton Parke. Kaina 
tik $6300. Įmokėt $2000.

Mes atstovaujame H. O. I* C. 
Valdžios Jstatgą ir Bankų reclverlus, 
kurie pavedė mums parduoti namus 
paimtus už skolas. Tad parduodame 
namus už labai žemą kalną ir su 
mažu (mokėjimu.

Kreipkitės pas Jgallotln]:
K. J. MACKE-MACIUKAS 

2348 W. 6Bth SL 2-ras aukštas 
Tel. Prospect 3140

ber, Beleckienei, O. Norkienei, 
O. Vaznienei už lankymų ir 
dovanas.

Paulina Gudinskienė

Pranešimai
Lietuvių Moterų Piliečių Ly 

gos susirinkimas įvyks kovo 
29, Sandaros klube, 814 W.

kurios gelbėjo visame. Ben-nei viena 1 !kp. sų-tė neliktų 33r(j gt 7.39 Val. vakare. Bus 
drai, ačiū visiems ir visoms.' namie kovo 29 d. Visos pra-1 svarstoma daug naujų reika-

Koresp.

Moterų Sąjungos 
1 Kuopos Pramoga

BRTDGEPORT. — Kovo 2if 
d., Balių įstaigoj, 6556 S. Mo
rgan St., bus kauliukais žaidi
mas, naudingos ir gražios do 
vanos ir laimėjimais “cash 
prize” tik už lc.

, . . . Visos 1 kp. narės prašomospalengvėjo seserims vargai. 0 , . , v,. . , y . . atvykti pramogon, ir atveztvisi žinome, kiek sviesos ir .. , . ,, . . m ., „ , __ . door prize”, kuri galės. Tai-kultūros pasėio seserys Kazį- . y . . v,,. . ,, , . , ‘ k pgi prašomos atsivežti savemierietės lietuvių jaunimo ta
rpe.

Paskui kalbėjo A. Nausė
dienė nurodydama, kaip yra 
lengva tapti ARD nariu. At- 
seina tik 2 centai į savaitę, 
bet nauda iš to neapsakoma 
Žmogus dėl dviejų centų ne- 
mubiednės, bet tuo labai pa
rems švietimo ir kultūros į- 
staigų. Po to kalbėjo kun. B.
Urba, Bitautienė, kun. V. Čer
niauskas ir ant galo ARD sky
riaus pirm. Ona Žilienė, dė
kodama visiems už atsilanky
mų ir paramų.

Graži programa buvo išpil
dyta mokyklos vaikučių, ku
riuos priruošė seserys moky-

drauges į šių pramogų.
1 kp. švęs 25 metų įsistei-

ginio jubiliejų gruod. 13 d. 
1939 m. Turime kuopoje na
rių, kurios pačios pirmutinės 
įsirašė Mot. Sų-gon ir po šia? 
dienai priklauso ir tebesidar
buoja. 1 kuopa gyvavo nuo 
gruod. 13, 1914 metų, ir po 
šiai dienai tebesilaiko. Visos 
narės priklauso pašalpos ir 
pomirtinės skyriuose.

Atsisakius iš pirmininkės 
vietos B. Bitautienei, išrinkta 
E. Nedvarienė, į A. Valančiū- 
naitės vietų, kuri po 4 metų 
raštininkavimo - pasiėmė ato
stogų, išrinkta A. Nausėdienė,

,r , , v._ ... .vice pirm. B. Balienė, žvmitojos. Malonu buvo žiūrėti 1 ,. . , ... ._. .... . , , , bizmerka ir ilgamete sų-giete,jų vaidinimus ir kitus daly- ~ o ., , . _ TT., . 1 izd. Ona Sekleckiene. Visoskelius, taip pat klausytis dai-

somos atvykt pramogon. Rei- jų p0 susirinkimo bus užkau
kia sukelti mums pinigų kuo- j djs> prašom atsivesti naujų 
pos lėšoms padengti. Už tai narių. Valdyba
visų priedermė šių pramogų _______________
remti. Rengimo komisija: E.. _ jau atvyko Lenkijos pa-
Nedvarienė ir A. Nausėdienė. I skirtas lenkų generalinis ko- 

P. S. 1 kp. padeda E. Bur-insu’as Klaipėdoje Juozas Ve- 
bienė iš Marąuette Pk., buvu- Ser*s-
si 1 kp. narė. Visas buvusias 
mūsų nares, kurios išsikėlė gy 
venti į Marąuette Pk. ir ten 
įstojo iš 1 kps. į 67 kp. — o jų 
turime suvirs 10, prašome at
vykti į šių pramogų. Pasigen
dame jūsų 1 kp. ir lauksime 
atvykstant į mūsų pramogų.

į DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
F

REIKALINGA MERGINA
Mergina nuolatiniam namų darbui. 
Turi turėti patyrimą su kūdikiu. Ne
reikia plauti drabužių. Nėra virimo. 
Pasilikti.
Atsišaukite Telefonu ESTebrook 2030

— Kovo 5 dienų Šaulių Są
junga ir visi jos padaliniai 
paminėjo šios organizacijos 
kūrėjo VI. Putvinskio 10 me
tų mirties sukaktį.

Chicagos lietuviai 
tarė savo žodį

Praėjusio penktadienio va
kare Lietuvių Auditorijoj į- 
vyko gausingas Chicagos lie
tuvių masinis susirinkimas, 
kad užprotestuoti prieš atplė- 
šimų nuo Lietuvos Klaipėdos 
krašto. Susirinkimų atidarė 
dr. Zymontas. Programų vede 
adv. K. Savickfis. Karštas ir

Krūtinės slogos, kortos gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa- 
lengvtcja pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ooun- 
ter-lrrltaiit.” Milijonai yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galim* *auU aptleloosu

PARDAVTMUI 
Pulkus 2-fletu mūrinis namas —— 
5 kambarini | fletn. Geras hnrgeu- 
as AtslSonklle; 2338 W. 22n<l PI., 
tel. BOCkvecll 2312.

PARDAVTMUI TAVERNAR 
Tavernas turi būti gretini parduo
tas. Didelė salė su asla taverna. 
Renda *25.00. Priežastis pardavimo 
— ne-mtlklmas ta r n vvro Ir žmo
nos. 4RO1 R. Hermltage Avė.. Chl- 
eee-o, Tlllnotn.

PARDAVIMUI
2-fletu nnmns parsiduoda pidai.

Šutu vandeniu Šildomas, po R kam
barius. viskas naujausios mados.
1823 S 47th Gon—t. Cteem. Tlltools.

PARDAVIMUT
Namas su bizniu, pienine Ir groser- 
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuviu kolonijoje. Clcerole. arti lie
tuvių hažnvčlos. Namas turi po 4 Ir 
4 gražius kambarius. Groserneje J- 
renetl visi fiksčerial. v ra Ir naulas 
elektrinis šaldvtuvas Ir pilnas pir
mos rūšies atakos. Gera priežastis 
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: W. Slankus. 1325 South 501 h 
Oourt, Cicero, Rllnols.

KAM REIKALINGI vėliausios lšdlr- 
bystės, pilno Įrengimo bučernės flk- 
čerlal, inimant reglsterj, svarstykles 
ir skaičiavimo (adding) mažiną. 
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlauslam 
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis 
adresu: 2000 So. Emerald Avė.

RENDON KAMRARTAI 
Rendon trys apšildomi kambariai;' 
refrlgeratorlus: antras aukštas. At
sišaukite: 7001 South Talnian Avė. 
Telefonas HEMlock 8480.

PARDAVIMUI
Nuosavybė — Rooming House, 14

RETKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina nuolatiniam dar
bui. Maža šeimyna. Nereikia gamln-

kambartų. Karštuvandeniu apšildo- »> valgių. Pasilikti vakarais. Telefo- 
ma. trys vantos; 2-karų garadžius; na» Lawndale 5158.
lotas 36x190: Jelgos $200.00 J m6. zzirrtr a r a
nesj. Parsiduoda pigiai. Savininkas: KFIKALINt.A
<8 North Lotus Avenue. Tel. Co- Tuojau reikalinga moteris ar mergl- 
umbus 4951. ,na prižiūrėti du vaikučius ir namą.

Atsišaukite tuojau laišku. Ros 048, 
“Dmsigj-s”, 2334 So. Oaklcy Avė., 
Clilcago, Rllnols.

PARDAVIMUI NAMAS 
Apartment bullding; 4 5-kambarlų 
fletal; Karo šiluma: lotas 60x125; 
Jelgos $190.00 J menesj. Marąuette 
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa- 
siulljimą. Atsišaukite: 8822 So. Falr- 
fle!“ Ave., tel. Prospect 4201.

RENDON FLETAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai; 
naujai ištaisyti. Atsišaukite: 5703 S. 
Ma«ion Avenue.

Širdingai ačiū Šv. Kazimie
ro vienuolyno kapel. kun. B. 
nų, kurioms akompanavo va- 
rgon. J. Rakauskas.
Urbai, centro pirm. ir kitoms 
viešnioms už atsilankymų, kle 
bonui kun. Paškauskui, kuris 
parodo daug prielankumo rė
mėjoms, seserims Kazimierie- 
tėms už primosimų progra
mos ir salės išpuošimų, varg. 
J. Rakauskui ir visiems atsi- 
lankusiems į vakarienę. Ypa
tingai ačiū biznieriams, kurie 
savo aukomis prisidėjo, kad 
ši vakarienė duotų daugiau 
pelno statybos fondui.

Vakarienės rengimu darba
vos visos skyriaus rėmėjos, 
bet ypatingai jaunoji pirm. 
Ona Žilienė, vice pirm. E. Če- 
•pulionienė, E. Deveikienė, J. 
PlekaviČienė, E. Jančienė, A. 

. Daukšienė, Juškienė ir kitos,

valdybos narės, buvusios ir i 
esančio,, ilgus metus išbuvo ‘“r‘"'"Kas k*“*, pasakė L. 
Mot. S,-gos 1 kp. S™"“8’ "’dokto-

Dar sykį primename, kad
t*

-r-

rius, P. Grigaitis, “N-nų” re
daktorius, M. Vaidyla, “San
daros” red., adv. A. Olis, tei
sėjas J. Zuris ir du čekų at
stovai. Susirinkime priimtos 
tinkamos rezoliucijos. Progra
mų gražiai paįvairino Šv. Jur
gio par. antifonalis mergaičių 
choras, kuriam vadovavo kom. 
A. Pocius. Publika išsiskirstė 
pilna ryžtingumo darbuotis 
tautos gerovei ir padėti Lie
tuvai kovoti už savo teises, už 
Klaipėdą ir Vilnių. Rap.

4%

BABOENAS

2 ankštų medinis namas, mūrinis 
pamatas; 2—6 kambarių Getai; 
pečiu apšildomi; 2 kart) gara
džius.
Randasi prie California ir 44-tos 

Gatvės
Kaina $5200.00 

Šaukite W. G. Pokorny,
Tel. Yards 3395

PLATINKITE “DRAUQĄn

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. CO,

2334 S. Oakley Avė., 
Cbicago, niinou

Kviečia visas kaimynas, draugas ir pažystamas 
naudotis mano patarnavimo.

Midvtest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, ACejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South Westenn Avenue
TELEFONAS CANAL 8764

eeaagu ii, .. - ■ —— ■■ ■ ■■. i

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
ISmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgičią
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduotl
Ofiso Valandos; nuo 0 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAH ASSOCIATION

of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH 

Preaident
H Ei .EN KUCTIINSKAS, See.

UTILITY LIQUOR| 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesal0 Only

5931-33 So. Ashland Ai

Pas mus rallma rauti tikrai Mo
tu vilką Importą Valstybinę Due

tinę.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai I 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldas| 

Savininkai

Kam Kankintis?

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektriko*. Garantuojame su- 
garblnluotl blle kokios rūšies 
plaukus. $5.60 vertybe — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNICE ’S BEAUTY 
8 H O P

1725 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL 
RESTAURANT

KoderniškiaaiiA ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, savininkai 

Tel. Victory 9670
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