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12 tūkstančių Klaipė dos bėglių Lietuvoje
Jie visi reikalingi greitos pagalbos; 
sudarytas komitetas jais rūpintis

AMERIKOS KARINIŲ 
EKSPERTŲ NUOMONĖ 
DĖL ĮVYKIU EUROPOJ

Lietuvai sunku; tikimasi 
paramos iš užsienio

KAUNAS, kovo 30. — Pir-j Raudonasis Kryžius, Šaulių ,n*ai aut°ritetai privačiai reiš 
momis Klaipėdos perleidimo.Sąjunga ir kitos organizaci-,^*a nuolllonę> kad Vokieti 
dienomis tūkstančiai žmonių,'jos bei įstaigos sudarė Klaipė ia Siutusi pulti Lenkiją, tas 
paskubomis neorganizuotai iš dos pabėgėliams šelpti komi-Įg^tų sukelti naujų pasaulinį
ten pabėgo į Kretingą, Palan- tetą. 
gą, Tauragę ir Kauną. Dabar 
vyksta tvarkingesnis likusių

I.Lietuvos visuomenė gausiai Ja .sav° ėjimus lenkams pil 
aukoja paliegėliams remti. Į®**

valdininkų, įvairių įstaigų ir Juos visus reikia aprūpinti) IyJus pasauliniam karui, sa 
mokyklų evakuavimas. Pris- maistu, butais ir darbu. ^e’ "Vokietijai ir Italijai

Anglija keičia nusistatyme Hitlerio 
žvilgiu; susilaukia partijų paramos

Naciai atsako, kad britai 
taiso planus naujam karui

litiniai stebėtojai pripažįsta, si patraukti ne tik Lenkiją ir 
kad Anglijos ministro pirmi- Rumuniją, bet ir kitas valsty- 
ninko Chamberlaino vyriausy- bes. Ir pažymėjo, kad Anglija 
bė keičia savo nusistatymą duos pagalbą Lenkijai, jei 
Vokietijos žvilgiu. Seniau An- Vokietija kėsintųsi prieš jos 

nepriklausomybę.
Šį naują ministro pirminin

ko nusistatymą remia visos ki 
tos politinės partijos.

kaitoma, kad pabėgėlių yra 
per dvylika tūkstančių. Daug

Sunkioje Lietuvai valandoje 
tikimasi Amerikos lietuvių

lietuvių darbininkų pasilieka vieningu veiksmu moralės ir 
Klaipėdoje. Įmaterijalės tėvynei paramos.

Visa Lietuvos spauda sveikina nauja 
vyriausybe - visus kviečia ja remti

Kuriamas Patrijotinis 
Frontas tėvynės saugumui

VYRIAUSYBĖ NUTARĖKAUNAS, kovo 30. — Nau 
jąją Lietuvos vyriausybę visa 
spauda nuoširdžiai sveikina ir 
kviečia visas sroves vieningai 
ją remti. Ministras pirminin
kas generolas Černius pareiš
kė, . kad vyriausybė skatins 
jungiamuosius veiksniu?, ša
lins skiriamuosius.

Vieningo (lamo vyriausybė 
tikisi, visuomenės remiama, 
nugalėti Klaipėdos atskyrimu 
sudarytus sunkumus. Vyriau- 
sybė ruošia darbų deklaraciją.

ĮSTEIGTI ŪKIO TARYBĄ

KAUNAS, kovo 31. — Šio
mis dienomis vyriausybė nuta 
re įsteigti Ūkio Tarybą. To
kia institucija bus labai svei
kas reiškinys Lietuvos ekono
minio gyvenimo progrese. Ji 
sudarys vieningą visam tau
tos ūkiui veikimo planą ir nu 
statys gaires, kuria kryptimi 
turi eiti ekonominė bei admi
nistracinė pažanga.

KURIAMAS LIETUVOS
PATRIJOTINIS FRONTAS

KAUNAS, kovo 30. — Sa
vanorių Sąjunga sudarė orga
nizacijų atstovų komitetą į- 
kurti Patrijotinį Frontą — 
vieningą tautos politinę orga
nizaciją saugumui, kultūrai ir 
gerovei kelti. Visų srovių stu 
dentai pirmieji susijungė Pat- 
rijotiniam Fronte.

Vykdomas platus aukų rin
kimas šauliams stipriau apgin 
kluoti. Visuomenė didelių pavo 
jų akivaizdoje gausiai aukoja.

NEGRINAS MEKSIKOJE^
ATSIVEŽĖ MILIJONUS
DOLERIŲ AUKSU
MEXICO CITY, bal. 3. — 

Patirta, kad į Meksiką atvyko 
buvusio Ispanijos raudonųjų 
režimo ministras pirmininkas 
Negrinas su kelinis buvusiais 
savo ministrais ir kitais va
dais. ų

Kaip žinoma, Negrinas su 
saviškiais iš Barcelonos pabė 
go Prancūzijon. Paskiau grį
žo Madridan ryždamasis to
liau kariauti prieš frankistus.

būtų riestai. Anglijos ir Pran 
cūzijos kariuomenės užatakuo- 
tų Vokietijos vakarinį pasie
nį ir atskira prancūzų armi
ja įsiveržtų Italijon. Vargiai 
Mussolini pageidautų šio pran 
cūzų įsiveržimo. Be to, Angli
jos ir Prancūzijos karo laivy
nai imtų veikti prieš .Vokieti
ją Šiaurių ir Baltijos jūroje, 
Anot jų, Vengrija vargiai no
rėtų dėtis su Vokietija, o Ru
munija ir kitos Balkanų vals- 
tybės tikrai veiktų prieš Vo
kietiją.

Jų nuomone, Londonas ir 
Paryžius vargiai būtų apginti 
nuo vokiečių lėktuvų.

Bet svarbiausia, talkininkai 
būtų daug stipresni ekonomiš
kai. Vokietija gi būtų apsiaus 
ta ir greitai pasijustų neturin 
ti maisto ir pinigų.

Šios karinių specialistų nuo 
monės visgi yra per daug ša
liškos. Pav., jie sako, kad 
prancūzų armija įsiveržtų Ita 
lijon. Bet neišaiškina, dėl ko 
italų armija negalėtų pirmiau 
įsiveržti Prancūzijon.

Trys plėšikai New Yorke apiplėšė vieną valgyklą ir lei
dosi bėgti. Policija paskui juos. l)u greitai dingo, o vienas 
smuko į apartamentinius namus, 6-jain aukšte įsilaužė į vieną 
butą, kuriam gyveno senyva pora, ir ten užsidarė. Policija 
apsiautė namus, paleido į vidų buto pro langą kelias ašarines 
bombas, bet plėšikas atsisakė pasiduoti. Su revolveriu grasi
no policiniakaiųg. Kiek palaukus jis pareiškė norįs pasimaty
ti su katalikų kunigu. Pakviestas kun. X. Quinn. Šis drąsiai 
nuėjo pas plėšiką ir jam įšnekėjo pasiduoti policijai. Jis ir 
pasidavė atidavęs revolverį kunigui. Yra J. Naumo, 23 m. 
amž., kalėjimu baustas. Čia vaizduojama, kaip kunigas jį pa
veda policijai. (Acme telepboto).

Keli šimtai tukstaaciu angliakasiu 
nutraukė darbus; neturi kontrakte

gi i ja Hitlerį maldino. Pasiro
dė, tas diktatorius nesiskaito 
nei su padarytomis sutarti
mis, nei su savo garbės žod
žiu. Tad toliau negalima jo 
maldinti gražiais žodžiais, bet 
ginklais.

Ministras pirmininkas Cbam 
beriamas šiandien kalbėdamas 
parlamente pareišikė, kad jo

BERLYNAS, bal. 3. — Na
cių autoritetai į Cbamberlai- 
no kalbas parlamente atsako, 
kad britai dirba planus su
kelti naują karą Europoje, 

vyriausybė jau iškrypo iš savo bet kitų kurių valstybių kaš- 
tradicinių idėjų. Ją privertė tais.
tai padaryti nacių Vokietija. Naciai abejoja, kad kuri

Chamberlainas pakartojo, nors Europos valstybė galėtų 
kad Anglija sudaro antibitleri prisijungti prie Anglijos ku- 
nį valstybių bloką, į kurį tiki-Jriamo antihitlerinio bloko.

Paimu Sekmadieni Madride išlikusios 
bažnyčios buvo kopines tikinčiojo

MADRIDAS, bal. — Kone į miestą ir iš miesto, 
visose čia išlikusiose nuo su-. Vakar per Vlieną. buvo gir- 
naikinimo bažnyčiose turėtos (dimi sprogdinimų dundėjimki. 
iškilmingos pamaldos — mi- Su dinamitu buvo nuverčia- 
nėta Palmių sekmadienis, ku- mos raudonųjų pastatytos ha- 
riuo pradėta D. Savaitė, ir dė- rikados ant geležinkelių ir 
kotą Visagaliui už taikos grąži plautų.
nimą. Apie 60,000 falangistų Visi raudonųjų režimo pra-
turėjo paradą miesto gatvėmis. 
Šimtai darbininkų nuo ryto

vesti darbo1 įstatymai panai
kinti ir jų vietoje įvesti fran-

PASIŠOVĘS MIRĖ BUVĘS
LENKIJOS PREMJERAS

VARŠUVA, bal. 3. — Poli
cijos pranešimu, pavojingai 
pasišovęs mirė buvęs tris kar 
tus Lenkijos ministras pirmi
ninkas W. Slawekas.

Pilsudskio laikais jis buvo 
vyriausybės partijos vadas, 
bet paskiau nustumtas į šalį 
ir net į paskutinį seimą neiš
rinktas. Sakoma, tas jį skau
džiai paveikė.

Bet ir ten jam pasidarė karš---------------------------------v------
ta ir paspruko į Paryžių.' RAGINA REMTI APSIGY- 
Prancūzijos autoritetai jam NIMO FONDĄ
pareiškė, kad jis esąs negeisti

NEW YORK, bal. 3. - 
Daugiau kaip 300,000 organi
zuotų angliakasių nutraukė 

• darbus minikštosios anglies 
kasyklose; Pennsylvanijoj, AV. 
Virginia, Ohio, ryt. Kentucky, 
Tennessee ir kai kuriose Ma- 
rylanda ir Michigano dalyse.

Balandžio 1 d. užsibaigė 
kontraktas su kasyklų opera
toriais, o naujas nepadarytas.

Operatoriai užsikirto naujam 
kontrakte nekeisti kai kurių 
darbo sąlygų.

Angliakasių organizacija 
(griežtai laikosi savo tradici
nio šūkio: “Nėra kontrakto, 
nėra darbo”. Kai nutraukia
mi darbai, tai subruzdama 
greičiau daryti naują kontrak 
tą.

NETIKRI GANDAI APIE
KLAIPĖDOS VERTINIMĄ 

LIETUVOJE

KAUNAS, kovo 30. — Už
sienio spaudoje pasirodžiusios 
žinios, kad atsakingas Lietu- kiug“ g„ franki(ltaia. 
vos vyriausybės narys dėl 
Klaipėdos netekimo pareiškęs, 
būlo Lietuva nusikračiusi ne
reikalingo balasto, yra nedrau 
gingos Lietuvai spaudos pa
leistas prasimanymas — ko
mentaras, su teisybe nieko 
bendro neturįs.

NAUJOJI VYRIAUSYBE 
PRISISTATĖ PREZI

DENTUI

KAUNAS, kovo 28 d. nau
joji vyriausybė prisistatė val
stybės prezidentui.

KAUNAS, kovo 30. — Kra 
, nes Prancūzija buvo užr apgaUg08 ministras gene- 

mezgusi diplomatinius santy- rola8 Mo8teiki8> ^rianayUa
i vardu ragindamas paremti 

Po to Negrinas su kitais vajų> radij* parei.
raudonųjų vadais kažkur din- kad reįkia vieningo sutar 
go. Dabar aiškėja, kad jis at- tino darbo ir ryžtingo pašiau 
vyko į Meksiką. kojimo tėvynei. Visame kraš-

Jo atvykimas į Meksiką nė- te Apsiginimo Fondui gau
rą svarbus dalykas. Bet įdo- sįaį aukojama pradedant mi
mu tas, kad Negrinui atvykus'nistrais ir baigiant eiliniais 
į Meksiką prisiųsta 6,500,000 darbininkais.
dol. vertės Ispanijos aukso ir

nas

brangenybių. vežtas į Mexico City. Auksą
Auksą į Meksiką atvežė kaž-' atlydėjo Negrino buvusio re- 
koks laivas “Vita” su J. A. žimo 6 valdininkai. Meksikos 
Valstybių vėliava. Laivas su prezidentas Cardenas auksą 
stojo Tampico uoste. Iš jo au saugoti paskyrė speoialinę ka 
ksas išimtas ir traukiniu at- rinę sargybą.

PRANCŪZAMS SUSIVIE
NIJUS, NEBŪTŲ KARO

PARYŽIUS, bal. 3. — Mon 
telimare atidarant paminklų 
pagerbti buvusį Prancūzijos 
prezidentą Loubetą ministras 
pirmininkas Daladieras parei 
škė, kad prancūzams reikalin
ga vienybė, o tuomet nebus 
karo pavojaus. Vieningos tau
tos priešai bijo. tautos solida
rumas yra taikos užtikrini
mas, nes tas ištrenkia iš prie
šo rankos ginklą.

ŠIANDIEN GHIGAGOJ 
VYKDOMI MIESTO 
MAJORO RINKIMAI
Šiandien Chicagoj vyksta 

miesto majoro rinkimai. Abi 
partijos, demokratų ir respub 
likonų, tikisi laimėti.

Balsavimų vietos atidarytos 
nuo 6:00 rvto iki 5.-00 vakaro.

FRANKISTAMS GRĄŽINA
MI KARO LAIVAI

BIZEKTE, Tunisija, bal. 3. 
— Internuoti Ispanijos raudo 
nųjų laivai — 2 kruizeriai, 11 
destrojerų, 1 nardantis laivas 
ir 2 transportiniai laivai, gra 
žinomi frankistų vyriausybei. 

I Jie išplaukė į Ispaniją.

SKOLŲ IŠMOKĖJIMAI 
SULAIKYTI

MADRIDAS, bal. 3. —
Frankistų vyriausybė dekretu 
sulaikė raudonųjų režimo už
trauktų skolų išmokėjimus. 
Tuo būdu apsidraudžiama nuo 
valiutos infliacijos.

MASKVA, bal. 3. — Bolše
vikų vyriausybė pasirašė su 
Japonija žuvininkystės sutan 

I. ’L.mJJak

iki sutemos plėšė nuo namų kištų vyriausybės įstatymai, 
sienų raudonųjų skelbimus ir kuriais darbininkai apdrau- 
įvairių rūšių šūkius. Gatvėse J džiami nuo išnaudojimo. Dar 
naikino barikadas
buvo naudojamas 
gatvių atidarymui.

Vakar sunkvežimiais į mies 
tą atvežta apie 200,000 tuzinų 
kiaušinių apie 20,000 galionų
pieno, taip pat įvairių rūšių , . .. . o, . , . netektų raudoniesiems,mėsos. Auxilio Sočiai organvj * 
zacija paskirsto maisto pro
duktus. Daugiausia rūpinama 
si moterims ir vaikais, kad 
šie turėtų pakankamai maisto.

Didžiosios Savaitės laikotar 
piui uždaryti visi teatrai, išė
mus vienuoliką, kuriuose rodo 
mos tik oficialinės propagan
dos filmos. Knygų parduotu
vės bus atidarytos Didįjį šeš
tadienį. Propagandos departa
mentas nurodys, kokias kny
gas galima parduoti.

Laikraščiai įpareigoti, kad 
jie paduotų oficialius praneši
mus ir tik cenzūruotas ži
nias. Įsakyta, kad siunčiamų 
laiškų vokai nebūtų uždaromi, 
nes laiškai turi būti cenzūruo 
jami. Nurodyta naudotis atvi
rutėmis.

Miesto karinė vadovybė pa
skelbė, kad be specialių leidi
mų uždrausta kam nors ap
leisti miestą, arba iš kitur at-

Kai kur * bininkams n/nskirta mažiau- 
dinamitas sias dienos atlyginimas 10 pe

setų.
Apyvartoje pasirodo auksi

niai ir sidabriniai pinigai (mo 
netos). Šiuos pinigus karo 
laiku daug kas slėpė, kad jie

PATARIA LENKAMS NE- 
SIDĖTI SU ANGLIJA

ROMA, bal. 3. — Fašistų 
spauda pataria Lenkijai nesi- 
dėti su Anglija, nes gali nusi
vilti. Nurodo, kad Anglija bu 
vo pasiryžusi ginti Etiopiją, 
Čekoslovakiją ir Ispanijos 
raudonųjų režimą. Bet Angli
ja savo pasiryžimą paneigė.

RUMUNIJOS MINISTRAS 
VYKS I LONDONĄ

BUKAREŠTAS, bal. 3. — 
Rumunijos vyriausybė prane
šė, kad artimiausiomis dieno
mis vyks į Paryžių ir Londo
ną užs. reikalų ministras Gri- 
gori Gatencu.

ORAS
CHICAGG SRITIS. — šian- 

dien debesuota ir šalta, 
vykti į miestą. Yra atidaryti | Saulė teka 5:27, leidžiasi 
tik penki vieškeliai ir plantai 6:18.
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Beudiadarbiama Ir korespondentams raitų necrąAlna, 
Jei neprašoma lai padaryti Ir neprislunčiama tam tiks
lui paSto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko- 
respondenoljas aulyc savo nuožiūros. Korespondentų 
praio rudyti trumpai Ir aiškiai (Jei salima raSomaja 
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlSkumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraStin nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
hlntered as decond-Ciaas Matter March >1, 1*18, at 
Culcago, Illinois Under the Aot of Maroh t. 187#.

Dabar Mūsų Eilė

Mūsų malonūs skaitytojai, be abejojimo, 
pastebėjo, kad Chicagoje yra susidaręs ko
mitetas lietuvių kalbai įvesti į viešąsias mies
to mokyklas — High tichocls. šiam komite
tui pirmininkauja adv. K. Česnulis.

Reikia pripažinti, kad komitetas iš savo 
pusės jau daug ką yra nuveikęs, švietimo 
departamentas jau yra davęs šiam reikalui 
rimto dėmesio, kelių mokyklų viršininkai y- 
ra sutikę kooperuoti su komitetu. Šiandien 
yra skelbiamas majoro EDWARD J. KELLY 
laiškas komiteto pirmininkui, iš kurio pa
matysite, kad ir miesto šeimininkas nuošir
džiai pritaria sumanymui įvesti lietuvių kal
bos pamokas tose mokyklose, kuriose mo
kosi didesnis 'lietuvių mokinių skaičius. Rei
kia tik džiaugtis, kad miesto valdžios galva 
lietuviams rodo tiek daug palankumo.

Taigi, komitetas jau yra padaręs didelį 
žingsnį pirmyn. Valdžios sutikimas lietuvių 
kalbai įvesti į viešąsias mokyklas yra lai
mėtas. Dabar mūsų, pačių lietuvių, eilė pa
dirbėti.

Yra statomos mums sąlygos: reikia, kad 
vienoj mokykloj (High School) atsirastų ši
mtas mokinių, norinčių lankyti lietuvių kal
bos pamokas. Jie turi gauti tėvų sutikimą, 
žodžiu, dabar patys mokiniai ir jų tėvai 
turi pasirūpinti, kad gražiai pradėtas dar
bas eitų pirmyn ir kad jis būtų sėkmingai 
užbaigtas. Reikia gauti reikalingas blankas, 
jas išpildyti ir priduoti mokykloms arba ko
mitetui.

Kaip žinoma, Chicagoje yra apie pustuzinis 
viduriniųjų mokyklų, kuriose mokosi nema
žiau, kaip po šimtas mokinių. Kur tos mo
kyklos, apie tai gerai žino patys mokiniai ir 
jų tėvai.

Būtume dideli apsileidėliai, jei neišnaudo
tume mums duodamą progą įvesti mūsų gra
žią tėvų kalbą į vidurines miesto mokyk
las. Tad, padirbėkime!

Apie Vieningo Darbo Vyriausybę
Visa eilė mūsų laikraščių jau pasisakė dėl 

naujosiom — vieningo darbo vyriausybės Lie
tuvoje. Čia paduosime kai kurių laikraščių 
nuomonę.

“Darbininkas” rašo:
“Pagaliau, iš visų pusių spaudžiama, tau

tininkų vyriausybė persiorganizavo ir su
darė koalicinį kabinetą, į kurį įeina du ka
talikai — Bistras ir Bizauskas. Tuo du ve

teranai darbuotojai, perėję diplomatinį sta
žą, pirmiau jau valdžioj pabuvoję ir turį 
daug prityrimo, tarptautinėj tarnyboj, ža
da įnešti didelį pliusą į vyriausybės są
statą. Atrodo, kad Lietuvos vyriausybė ri
mtai imsis už valstybės vairo ir ryžtingai 
bandys išvesti tautą iš susidariusios bai
sios krizės. Naujas ministrų pirmininkas 
gen. Černius, kariškis, mažai tėra mums 
žinomas, bet jo paskyrimas į tokią atsa
kingą vietą nurodo, kad jis turi pakanka^

Gera k nyra yru 

geriausias mokytojo. J U 

ant ta v fa niekuomet nesu

pyks Ir ulmokesčlo serai - 

kalaus. Kada ak fluelal. 

niekada nemiegos, kada 

paklausi, ris atsakys, ka

da apsiriksi, tavęs n«l»- 

juolts. (R. Būry).

Prieš galingąjį Europos vie
špatį — Napoleoną, savu lai
ka drebėjo visas pasaulis. Jis 
b urvo žinomas ne tik Prancū
zijoj, Lietuvoj, bet ir Rusijoj, 
Egipte, Palestinoj. Jis pasiti
kėjo savim ir net kartą išsi
tarė: — “Viešpatie, Tavo Da
ngus, o mano žemė”!

Jis per daug pasitikėjo ka
riuomene ir‘nenusigando, ka
da pradėjo bruzdėti Europamai reikiamos energijos visokiems neri- . .

mastavimams bei sukilimams sutramdyti. ir . . proloim jo mflšj ties
Gi tokiuose atsitikimuose, kur nustojama Leipcigu.

teritorijos ir esamų pavojaus pačiai ne- Bet galų gale prieš vieną 
priklausomybei, be nerimastavimų ir ban
dymų daryti perversmą niekad neapseina-
ma
Labai entuziastiškai apie naująją Lietuvon 

vyriausybę atsiliepė Brooklyno lietuvių sa
vaitraštis “Amerika”, kuris tarp ko kito 
rašo:

“Lietuva turi naują vyriausybę, kurią 
sudarė trys reikšmingiausios srovės: krikš
čionys demokratai, liaudininkai ir tauti
ninkai, kariuomenės įžymiems pareigūnams 
tarpininkaujant. Ši vyriausybė tokios kom
binacijos, kurios laukta, labai nekantriai 
laukta, 13 metą. Tiesa, joje neatstovauja
ma kraštutiniems sluoksniams — nėra va-

n

galią turėjo nusileisti: jis nu
sigando vieno žmogelio, ku
ris leido laikraštį minėdamas 
spondėją Napoleoną. Laikraš
tyje skleidžiamos idėjos taip 
smarkiai plito ir veikė į žmo
nes, jog ir pats imperatorius 
turėjo prisipažinti, kad spau
da — didžioji pasaulio galy
bė. >

Spauda, tai mokytojas, ku
rio visi klauso, vadas — pas
kui korį seka milijonai! Ji 
šiandien daro nuostabius dar
bus: prieš jos galybę drebadinamų voldemarininkų, nei socialdemokra

tų. Jaunosios kartos žymi dalis gal pasiges karalių sostai, nutyla patran- 
Voldemaro, bet, tikime, vyriausybę suda- kų Šūviai.
nusios 3 srovės gerai jaučia dabartinio 
laikotarpio reikalavimus it žino, kas da
rytina.

Svarbiausia, kad vyriausybę sudariusios 
srovės ištvertų artimame bendradarbiavi
me, kad tautos reikalus visada aukščiau 
statytų. Ši vyriausybė, be abejonės, ir a- 
merikiečiams lietuviams bus stambiu pas
katinimu palaikyti tarpusavyje švelnesnius 
santykius.

Lietuviai amerikiečiai gali atvira širdi
mi sveikinti naują vyriausybę, linkėdami 
jai ypač savarankiškumo. Geriausio pasi
sekimo jai.”

Kiek daug žalos padaro blo
ga spauda — blogos knygos! 
Nors trumpai meskime žvilg
snį, kad į jaunuolį sėdintį mo
kyklos suole, kaip jis Šian
dien gyvena, kuo jis daugiau
sia dvasią ir protą maitina!? 
Ateina į pamokas, nesiklauso 
jų, bet po suolu ryte ryja ro
mano poslapius. Nors tas ro- 
manėli8 duotų kokių pamoka
nčių žinių, bet teikia pavida
le plėšikų nuotykių, laisvosios 
meilės, tai maistas Šių dienų

Jei per blogas knygas įsi
galėjusi- bedievybė sunaikina 
dideles ir galingas tautas, tai 
kas bus su maža Lietuva!? 
Su skaudančia širdimi reikia 
pasakyti, kad pas mus smar
kiai įsigali organizuotai pla
tinama nekatalikiška, indife- 
renti, pomografiškoji knyga, 
o su ja bedievybė su ištvirki
mu, kuris dideliais šuoliais ve 
da Lietuvą į pražūtį. Be rei
kalo bus ginklų fondai, kova 
su namine degtine, jei neatsi- 
sakysim šios rūšies knygų, be 
reikalo šūkiai — stosim į tė
vynės sargybą, ginsim jos in
teresus, jei neapsivalysim 
spausdintais šlamštais.

Prieš šiuos blogumus, nega
lima sakyti, kad niekas nebe- 
kovoja. Griežtai kovoja Kat. 
B-čia prieš šiuos blogum us F 
Pav. prileiskim, kad kat. spau

----------------------------
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Agnės Gregory iš Kansas City, Mo., neseniai per neatsar 
gumą nurijo gailiojo šarmo (lye). Dėl tos priežasties jai pra 
dėjo užakti gerklė. Kad palaikius gerklę atdarą, gydytojų 
įsakymu ji turi dažnai nuryti metalinę boliukę. Buliuke esti 

v . l -i • • • privirtinta prie stipraus siūlo, kuriuo paskui ją vėl pro
da užmigo, nebeveikia, į jos gerjęję ištraukia lauk. Šioj nuotraukoj matome ją nurijusią 
vietą tebūna leidžiama indi- boliukę ir laikančią rankoj špuliukę siūlų. (Acme telephoto) 
ferentiškoji, laisvamaniškoji,;------------------------------------------------------------- -----------------
parnografiškoji knyga, LIETUVOS EKONOMINIO GYVENIMO APŽVALGA
bus Lietuvoj gyvenimas —Į
reiks statyti ant tautos kapo (įVDV). — Vasario mėu. Lietuvos ūkinai būklei dau-
kryžių!

Dūr daug žalos mūsų gyve-

11 d. įvyko Lietuvos Banko Ogiausia reikšmės praėjusiais
akcininkų susirinkimas, kuria
me plačią Lietuvos ekonomi-

mrnri d«r. taip vad. aeutra- gyvl,ninui apivalw ,wda. 
lieji spauda, kurioje yra ne- vakbtojas j Tabe.
žymiai pribarstytų nuodingų u& PerWgęs tartptautinę ti
minčių, žodžių, kurie paleng- nansų ir ūkio būklę, J. Tūbe-
va nuodiją žmonių sąmones ,ig konstatavo> tod lbendraij 
ir padaro jnoe atšalėliais. Sies antrame
rūšies spauda nutyli kas kelia praėjusių metų pusmetyje pa-
katalikų vardų, kas didina B- geriy0; w ata8 
čioe garbę, nerašo apie Dievų, tu0 neturi visuotiaio
nepastebimai migdo tikinčiųjų
sąžinę. Neutraliosios spaudos > 
knygų, turyne jjąugetis labiau

metais turėjo žaliavų, pirmiau 
šia javų, kainų žemumas. Tie
sa, mūsų ūkininkai šito nukri
timo beveik nepajuto, už grū
dus ir kitus gaminius jie ga
vo ne mažesnes, kaip ir užpel
nai, kainas, tačiau tokiam kai 
nų išlyginimui turėjo būti pa
liesti kitų šaltinių ištekliai. 
Tokia pra&ma galėjo išsilaiky
ti nesumenkėjusi mūsų žemės

kaip žmogžudžio, nes jis nu
žudo ne tik kūną, bet ir už 
jį brangesnę sielą.

K. Petrauskui Atvykstant
Lietuvos laikraščiuose buvo pranešta, kad 

jau šį mėnesį atvyks į Ameriką Lietuvos 
valstybinės operos steigėjas, didysis mūsų 
tautos dainininkas ir pasaulio garsenybė — 
Kipras Petrauskas.

Tai smagi naujiena, nes Kipro Petrausko 
seniai laukėme pas mus atvykstant.

Nėra abejonės, kad visi Amerikos lietu
viai norės išgirsti, nors jo atvykimo tikslas 
būsiąs — aplankyti New Yorko Pasaulinę 
Parodą. Kad jis aplankytų su koncertais 
bent didesniaslas lietuvių kolonijas, turime 
gerai susiorganizuoti ir jį pasikviesti. Būtų 
gerai, kad Kipro Petrausko koncertų rengimu 
rūpintus Pasaulinės Parodos Lietuvių Komi
tetas, kurio centras yra New Yorke. Visur 
turėtų susidaryti jo skyriai. Chicagoje toks 
skyrius jau sudarytas.

Kipro Petrausko koncertų maršrutą reik
tų išnaudoti lietuviškumui sustiprinti ir mū
sų tautos vardui kelti. Svarbu, kad mūsų 
jaunimas girdėtų jį dainuojant. Taip pat sva
rbu, kad koncertai būtų rengiami taip ir to
kiose vietose, kad ir kitataučiai girdėtų mū
sų tautos didįjį dainininką.

Gerai pasiruoškime, kad brangųjį svečią 
tinkamai pasitikti.

šiomis dienomis Belgijoj įvyko svarbūs 
rinkimai, To krašto fašistai iš kailio nėrėsi, 
kad tuos rinkimus laimėti. Savo darbui jie 
gavo ne tik moralę, bet ir medžiaginę para
mą iš Vokietijos nacių. Tačiau balsuotojai 
jiems nugarą atsuko. Rinkinsn jie prakišo. 
Daugiausia balsų laimėjo demokratiškosios 
partijos. Ypač katalikų yra žymus laimėji
mas.

Tas pats laikraštis kitoje vietoje sako:
“Čia tenka atvirai pasakyti, kad nauja Jaunuolio! Vieną perskaitęs,

vyriausybė visame krašte ir lietuvių išei- J $8 griebia kitą, kuriame dar 
vijoje turėtų susilaukti plačiausio pritari-•“saldesnės” mintys, dar “ša
mo. Tai jau labai didelis bandymas suda- lldesni“ atsiminimai, 
ryti tikros tautinės vienybės vyriausybę, Į Dabar pasiklauskime, iš kur
kuri atsiremtų tautos dauguma, kuri nau
dotųsi valstybės daugumos pasitikėjimu.
Lietuviai, pagaliau, gal atias kelią į arti-1, knygy priežastis! 
mesnį tarposųvį sugyvenimų. Jei kiltų ka- Labai uig. j E 
ras nepriklausomybei gulti, karo laukėtu- ku.
retų bendrai kovoti ir katalikas, ir liau-
dininkas, ir tautininkas, Ir saeialistas, tad Uketo be
kodėl nuolatiniame apsigynimu darbe vie-! saulėa 11 vingiuoja vie-
nienis būti išskirtais, atstumtais, antraei- numoję, tarp įvairių šios že- 
liais piliečiais? Ir dirbti, Ir gyventi, ir ko- mės kelių. Pavasario rožės ne- 
voti, ir mirti lietuvis tari drauge aa savo ša jiems ilgesį, rudens miglos 
broliu lietuviu!”
Socialistų dienraštis “Naujienas“ irgi pa

lankiai sutiko vieningo darbo vyriausybę, pa- 
sisakydamos:

“Mes irgi žiūrime f tą “vieningo darbo

nusižudymai, piešimai, nelai
mingoji meilė, jei ne blogų

pučia jiems ašaromis .
Nuslopinta žmogaus sąžinė,

užmarinta dvasia, jis nebesu- 
vokia kur begyvena.

būdžio, taip pat jis neturi ir ūkio gamyba. Ir tikrai nežiū- 
tikresnių ateities perspektyvų. rin,t nepalankios kainų tenden

______ —i—— cijžte, riėžiūrfnt blogėjančių že
ją skaitysime, t.iu bus gėrės mės ūkio gaminių kainų san- 
nis gyvenimas. tykių su pramonės dirbinių

kainomis, pažangos tam tik
ras susitrukdymas žemės ūky
je teko pastebėti pernai tik

Popiežius Pijus XI-sis pri-
Panagrinėję blogas knygas lnena: “-Kat. knygos, turi rū- 

ir blogą įtaką, pažvelkim tru- pgtį visiems. Kas sugeba joms 
mpai, dabar, ką duoda mums
geros ir naudingos knygos.

Geri laikraščiai, geros kny
gos, kurių tikslas duoti žmo
gui gero, maistingo maisto 
dvasiai ir kūnui. Tai yra kaip
gydomas balzamas, kuris ga
li užgydyti visas padarytas 
klaidas, yra lyg mokytojas, 
kuris moko ir papildo žinias 1 
Ką neišmokom iš vadovėlių, 
tą galima pilnai išsimokslinti 
per geras knygas.

Gerų knygų rėmimas ir jų 
platinimas yra viena svarbiau 
šių moderniško apaštalavimo 
priemonių! Juk šiuo laikn tu
rime apsčiai gerų ir gražių 
knygų, kurios ne taip bran
gios įsigyti.

Kataliko ginklas — gera ir 
padori knyga! Tat su ja ei
kim į gyvenimą, stokim į tė
vynės sargybą. Kuo daugiau

vyriausybės” sudarymą, kaip į stambų ži-» “Mums visų svarbiausia, tai kad Lietu-, 
ngsnį teigiama kryptini, — nors socialde-|, va išsilaikytų nepriklausoma valstybe ir 
mokratai į vyriausybę neįėjo, ir kabinete j kad jos gyvenimas būtų kuo šviesiausias 
perdaug svorio turi kariuomenės atstovai. ir kuo laimingiausias. O kas Lietuvą valdo, 
Būtų geriau, kad armija laikytųsi nuoša- kuri partija jos gyvenimui vadovauja, 
liai nuo politikos. mums visai nesvarbu. Lietuvos vyriausy-

Dabartinė vyriausybė yra pereinamojo bes darbus sprendėme ir ateityje spręsime 
laikotarpio vyriausybė. Kai bus laipsniš- tik iš valstybinio taškaregio.
kai likviduotos totalitarinio režimo lieka
nos ,(o mes tikimės, kad naujoji vyriausy
bė prie to eis), tai aiškiau pasireikš atski
rų visuomenės sluoksnių nusistatymas ir 
galės būt padarytas pastovesnis sURtarimas* 
tarpe įvairių srovių. Kolkae stambieji par- Į 
tijų lydariaų matyt, nenorėjo stotį valdžiou i 
priešakyje”. |
Brooklyne leidžiamas tautininkų disnraš* >

tia “Vienybė” sako:

Todėl naujoji Lietavos vyriaaaybė turės 
mfltyj tą patį pasitikėjimą ir tą pačią pa
ramą, kaip ir buvusioji vyriausybė turėjo, 
visiems savo darbams ir siekiams, kurie 
bus suoiję su Lietuves nepriklausomybės 
saugojimu ir sieks visos valstybės ir visos 
tautos gerbūvio. Suprantamo, kad naujoji 
Lietavos vyriausybė šiuo momentu sun
kias pareigas pasiėmė valstybės vairui vai

11
• t I 
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r,

pavasarį, daugiausia dėl israšyti — terašo, kas gali jas ..... 7. a . a- ? .žiemos pasilikusio pašarų truplatinti — teplatina, kas ga-1. T, . f ... . ,, kūmo. Bet ir tuomet, pavasa-li paraginti — teperagina . I . a j- .r ° o irj? neatrodė, kad ūkininkų pir
Reikia juk stebėtis knygne- kimo galia būtų sumažėjusi,

šių didžiu pasiaukojimu — jie 
toli keliaudavo (per miškus,
balas, biauriu oru). Kiekvie

nam žingsny juos galėjo iš
tikti nelaimė, ar žandaras pa-

— trąšų, mašinų ir kitų reik
menų buvo perkama žymi&i 
daugiau kaip užpernai. Vėliau 
į vidurvasarį ir ype.g rudenį 
padėtis visišką; išsilygino ir

čiupti, o tada viskam sudiev! visose sr^yse žymūs buvo pa- 
Tačiau neatsižvelgiant į tai, fa*gos reiškimai ir padidėju-

j'ie švietė ir penėjo mūsų tau- si gamyba. 
tos dvasią lietuviškomis kny
gomis. Pasaulis tuo stebėjosi, Derliaus, išskyrus gal tik 

rugius, sėmenis ir bulves, gauo šiandien daugelis tų pačių' % j - ’ ”
i • ' ' . . ta 6-10% daugiau, kaip pnknygnešių liūsta, net sietoja- metus. Žymiai didesni derlia
si, kad per maža pasiaukoja- , j i -i • ia5 .... buvo dobilų ir šieno. Daug pama gerai knygai paplatinti. 

Nesnauskime, o užsidegę
knygnešių dvasia duokime Lie

stangų dedama gerinti gyvu
lių ūkį. Pieno pristatymas 15- 

. . . , . 20% padidėjęs. Daugiau vyk-
uvai gerų ir pa orių knygų, statybinių, ir melioraci-

ūt>ų gm as gera, ii investicijų. Lengviau mo-
doram, ■reteoti, knygai |kamo8 8ko,os.

Rašo Stud. ft. ŽemSs ūkio gamybos išsipil
to jitną vaizduoja

padidėję pernai jos ekspor
tuotų produktų duomenys. Iš-

ruoti, todėl kiekvienas nuoširdus lietuvis 
tegali jai linkėti tik geriausio pasisekimo.

Kartu linkėtina, kad Ši koalicinė vyriau
sybė išvengtų praeities klaidų ir pajėgtų (skyrus tik neapdirbtas odas, 
įrodyti tautai, kad tokion mišrios sudėtiesIsėmenis ir dobilus, kurių buvo
vyriausybė tikrai verta visos tautos pasiti
kėjimo. Koalicinė Lietuvos vyriausybė pa
jėgs patarnauti valstybės saugumui ir tau
tos gerbūviui tik tokiu atveju, jei išvengs 
partinių rietenų ir suirutės keliančio išti-

• žimo. Šiandieninė Lietuvos būklė reikalau
ja drausmingos santvarkos krašto gyveni
me. Tikimės, kad naujoji vyriausybė pa
jėgs patarnauti Lietuvai”.
Komunistų spauda, kaip ir buvo tikėtasi, 

koalicinę vyriausybę sutiko su nepasitikėji
mu. Jie be jokio pagrindo įtarė šią vyriau- 
sybę esant gro-hitleriško,

s „d-•’i •»»
’!(U •

mažiau užpernai eksportuota, 
visų kitų gaminių pernykštis 
išvežimas, ypač kiekyliės at
žvilgiu, žymiai pralenkia 1937 
m.: javų išvežta už 20 mil. Lt 
daugiau: mė»o«, kiaulių ir 
galvijų už lOyJ mil. Lt dau
giau, sviesta iv sūrio už 8 mil. 
Lt daugiau, kiaušinių —- už 
1,9 tnih Lt daugiau; net ir li
nų su pakalomis išvežimas bu

(Nukilta į 4
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

LITTLE BUDDY

J?

ROOR QAD IS 60 VMORRiED, 
SiNCE HE LOŠT HIS JOB'd 

OOSH, MOW 1 VdtSH 1 COULD 
OO SOMETVUNG TO HELP HIM'.'

NOSIS

Nosis tarnauja kaipo uoslės 
pajautimas ir sykiu yra kvė
pavimo organų dalimi. Kvė
pavimo atžvilgiu ji yra lyg 
ir oro koštuvu. Nosį perėjęs); 
oras pasiekia plaučius apva
lytas nuo didesnių dulkių. 
Kuomet nosis yra užkimšta-; 
ji negali atlikti šios pareigos, 
— mat, tuomet žmogus kvė
puoja ne per nosį, bet per bu
rną. Užkimšta nosis savaimi 
teikia žmogui nemalonumo ir, 
kad jį pašalinus, žmogus, pa
prastai, mėgina padaryti tai 
šnypštimo būdu. Čiaudėjimas 
irgi tarnauja panašiam tiks
lui. Kad gavus bent kiek sek

lių šnvpščiant, žmogus neka- 
pavartoja nemaža jėgų. 

’Sis paprotys yra pavojingas 
Jis nekartą yra priežastimi Į 
komplikacijų, kurios gali su-Į 
daryti pavojaus gyvybei Kad 
gauti palengvinimo šnypšti
mu, patartina tai darvti be

Yra žmonių turinčių labai 
blogą paprotį — tai krapšty
ti nagais nosį. Panagės yra 
dažniausiai įvairiausių bakte
rijų lizdai. Pirštams paten
kant į nosį, aišku, bakterijų 
pasodninkai irgi gauna naują 
dirvą. Ne naujiena įdrėksti 
nagais nosies pamušalą ir tuo 
pat sykiu pasėti iš panagių 
ligų perus į naujai atvertas 
žaizdas. Nosis yra arti sme
genų. Taigi ligų perai, pate
kę ten, greitai gali pasiekti 
svarbius gyvybės centrus. 
Kraujo užnuodyjimai taipgi 
reikia turėti omeny. Panašaus 
persergėjimo yra reikalingi 
visi, kurie mėgsta iš- nosies 
pešioti plaukus ir tie, kurie 
nosies vidų plauna vandenimi.

Turinčiam bet kokią ligą 
kvėpavimo takuose arba kito
se to organo dalyse, (o tokių 
ligonių yra daug) patartina, 
vietoj nosinės vartoti šiaip jau 
švarų drobulės šmotelį, ku
riam susiteršus, galima sude-

stoja drobulę. Be to yra gan 
nebrangi.

Blogi, sugedę tonsilai, kro- 
niško pobūdžio įdegimas ger
klės, išpuvę dantys, nosies ne
tvarka bendradarbiauja sykiu 
arba atskirai ir tuomi pat ka
rtu stumia žmogų prie ligos. 
Kas laukia vienokios ar kito
kios ligos ženklų pasirodant 
ar skausmo ar kitose formose, 
galima drąsiai sakyti, kad 
toks žmogus tikrai eksperime- 

! ntuoja ant savęs. Taip dary
damas, duoda progos ligai įsi
senėti, ir toks žmogus savo 

didelių pastangų, šnypščiantį ginti. Sanitariai paruosta tam i sveikatos neapdraudžia. Pana- 
reikalui popiera lengvai at- šiai elgiasi ir tie, kurie vieno

kiu ar kitokiu būdu užgaulio
ja nosį.

kiekvieną šnervę atskirai.

f
SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS

PRIEŠ VELYKAS
Ant Reikalingų Dalykų Dėl Šių Švenčių. Dabar Pirkdami

PROGRESS BALDU KRAUTUVĖJE LABAI DAUG 
SUTAUPYSITE

. mnJi

IF 1 ONLV HAT A RCTFRFNCE 

1 COULD GFT a. JOB IN 
tom 3Mrrw'5 fattopv. i 
CON't kNC*v HlhA — 
thc trouble ”

Fdont worrv,d^dI i
KNO'N that manS son 
AND VOU CAN GIVE ME

a* REFERENCEl!

By Bruce Stuart

MY PRECIOUS
APPLE

dumpling!
r

*

M

Šis naujos mados, gražus 
ir tvirtai padirbtas Parlor 
Setas vertas $100.00, da
bar prieš Velykas, Prog
resą Krautuvė parduoda už

$54.50

Turėkite naują radio Ve
lykom ir girdėkite Progresą 
ir kitus gražius programus. 
1939 metų mados Emmerson 
radios po

$14.95
1939 mados, Zenitb. Pbil- 

co, R.C.A. Victor radios po
$6.95

M:

Papuoškite savo kaniljarį 
Velykom su šiuo nauju 
Breakfast Setu. Progresą 
Krautuvė pasiūlo negirdė
tai mažą kainą — visi 5 
šmotai, kaip parodyta, tik

Parėdykite savo lovą su 
šiuo gražiu Chenille lovos 
uždangalu, $5.50 vertės, da
bar prieš Velykas tik

$3.50
$80.00 vertės, naujausios 

mados 3-jų dalių miegamo 
kambario setai, specialė kai
na Velykom tik

$48.00$12.95
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Didelė nuolaida už senus dalykus mainant ant naujų

3222-24-26 South Halsted Street
J. KALEDINSKAS, vodiju

Paklausykite Progresą gražaus Velykų radio programo, 
Velykų dienoje, 11-tą valandą prieš piet, iš ^Stoties W.Q.E^J.

— Londono centrai inėse bi
bliotekose yra 21 milijonas 
tomų knygų.

—. Australijos, Mel tolime, 
bitininką? pataria tokį daly
ką: kai tave puola įpykusi 

. bitė, nedaryk nieko, tik pik
tai žiūrėk jai tiesiog į akis, 
bitė pasitrauks nusiminusi..

„j***"""

Apie 14 žmonių šiomis dienomis prigėrė toj vietoj, netoli Vicksburg, Miss., sugriuvus tiltui per Clear upę. Kadangi 
tai įvyko naktį, keletas automobilių, nežinodami kas atsitiko, nuo tilto įvažiavo tiesiog į upę. (Acme teleplioto)

LIETUVOSŽEMĖS BANKO VEIKLA
(VDV) Kaune įvyko Žemės, Žemės Banko veiklą. Ūkinin- 

Banko akcininkų' visuotinis; kams už paskolas buvo skai-
metinis susirinkimas. Banko 
valdytojas Radusis padarė pra 
nešimą apie banko veiklą 1938 
metais. Iš pranešimo matyti, 
kad vis dar didesnė ūkininkų 
paskolų prašytojų dalis ima 
kreditus Žemės Banke savo 
privačioms trumpalaikėms pa
skoloms tvarkyti, tačiau vis

tomą 4 nuoš. palūkanų, o na
mų savininkams 5 nuoš.

Įvairių rūšių išduotų pasko
lų suma metų pabaigoje siekė . 
163 milijonų litų. Bankas gry
no pelno turėjo 2,180,000 litų.

Susirinkimas patvirtino ba
nko apyskaitą. Pelną paskirs
tė akcininkams, banko tarnau
tojams bei įvairioms kultūri-daugiau atsiranda prašančių

paskolų trobesiams statyti, že-' nėms organizacijoms 
mei pirkti, ūkini gerinti.

1934 metai buvę ūkininka
ms sunkiausi krizės metai.
m . . - * _ t> i x i72 nuoš. viso mūsų izemės ru-Tais metais Žemes Bankas tu-1 v

— Okeanas ir jūros užima

rėjo 2600 naujų ūkininkų kli- 
jentų, kurie prašė skubių kre
ditų jų privačioms skoloms 
likviduoti. 1935 metais šitas 
skaičius žymiai sumažėjo, ir 
siekė 1400 asmenų, 1936 me- i 
tais — 810 asmenų. Bet nuo 
1937 metų paskolų reikalau-/ 
jančių skaičiai vėl pradėjo au- Į 
gti.

1938 metais Žemės Bankas 
davė naujų paskolų 1478 ūki
ninkams iš viso 7,760,000 litų 
ir 426 paskolas miestuose na
mų savininkams 5,738,000 litų.

Iš viso pernai Žemės Ban
ko ipotekinis kreditas žemės 
ūkiui siekė 113 milijonų litų; 
išduota buvo paskolų 29,536 
ūkininkams.

Miestuose namų savininka
ms buvo išduota 1449 pasko
los — 16,884,000 litų.

Kreditai buvo duodami dau
giausia Žemės Banko lakštais. 
Pernai, dėl politinių įtempi
mų, du kartus kredito įstai-

• tūlio paviršiaus.

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare, 
driving, movies, rending, etc.?

Do vour eye» bum—fed
tired. uncomfortabk? Try
Murinę. It contains 7 help-
ful ingredients which
deanse and clear eyea red-
dtned from faticue—malte
your eyea fed clean, freah,
alivel Much more effective than boric acid. 
Send tor trlal bottle. Mail 10c ((tampa 
or coin) with your name and addreu to The 
Murinę Co^ Drpt. MF.Chicago, III.

tORINE, ( 

U™ E Ve s
Irtord H<r.<«*«<>,r11

C/eanaet, i 
5<»n f Airi.’

AT ALL DRUG STORES

Paminklas San Jacinto mū
šiui (netoli Houston, Tex.) pa 
minėti. Prieš 103 metus gen.
Sam Houston šioje vietoj su 
neskaitlinga kariuomene atsi
laikė prieš meksikiečių puoli-igos pergyveno indėlininkų ne- 
mą. Paminklas bus atidengtas I rvingumą, nuo kurio pasireig- 
didelėmig iškilmėmis baland- kė indėlių nepastovumas. Bet 
žio 20 d. (Acme telephoto) šie nenormalumai nesutrukdė

S’ Kunigai turėtų įsigyti J
Vyskupo Petro Pranciš- į 
kaus Bučio, M.I.C. para i

hytą 5

PAMOKSLŲ Į
Kaina #1.75 Į

“DRAUGAS” I

2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.

400 puslapių knygų.

> J i,

LIETUVIAI, GARSINKITE ‘DRAUGĄ’
Kasdien skaitydami mūsų dienraštį “DRAUGĄ”, kar

tu patėmijate mūsų Lietuvių ir kitataučių biznierių pa
garsinimus. Reikalui esant, jūs tuos biznierius, kurie 
mūsų dienraštyje garsinasi, atlankote.

Būnant jų ofisuose ar krautuvėse neužmirškite pakar
toti, kad skaitėte jo biznio pagarsinimą “DRAUGE”. 
Jam bus begalo įdomu tai žinoti, ir jis tokių žinučių pa
geidauja. Tuom, kartu jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “DRAUGĄ”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį “DRAUGĄ”.

DRAUGAS PUBLISHENG COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

J}

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
ŠVUDŲ AMERIKOS LINIJOS IjAIVU
“GRI PSHOLM”

Geg.-May 31 d., 1939

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

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790
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THE GOOFUS FAMILY By H. T. Elmo Klausykite 
PALENDtCtts tkAvi. 

BUREAu
folklore Kaulo Program

gabumus ir | bvery ttunday Irom 1—2 P. M 
jie kuodau-

— Kad pradėjus traukti pre Tel punman 7235 
kinį traukinį ir kad įpusėjus Res. Pullmau 0263 

Imiesto statybos nebuvo pasie- w”* jo greitį, garvežys turi sunau-
kusios. Užpernai investuota CLEVELAND, OH'IO. —• doti pusę tonos anglių, 

vo 800,000 Lt. didesnis. Būdin||jUVo j miestų statybas tik 27 šiais metais, kaip da niekuo- 
ga mūsų praėjusiu metų že- luįi £į • met, kurie atsilankys į Šv. Ju-

LIETUVOS EKONOMINIO 
GYVENIMO APŽVALGA

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tai rekordinė suma, kurios lig Muzika
SiotnS vienais metalu musų §y BažnyČK)j

D R. A. W. JACOBS
— Raudongalviai, kaip sa- DANTISTAS

mes ūki būklei ir tai, kad bu-1 
vo sunaudota 118,000 tonų pu Į 
ktinių trąšų 11 mil. Lt vertės, j 
— 22,450 tonų daugiau kaipl 

1937 m. Laukų darbininkų 
trūkumas, kuris itin aštriai

. , 1 k.s„„«;o pratusi; ko mokslininkai, yra bent 50Tokį pat pažangų vaizdų ro ’ r«‘° P"- _bazn>c•» Pulkeli-, • . .
do ir praėjusių metų.

Prekybos duomenys

; mo iškilmėms, 6 vai. ryto, iš- auo5' eabKfni ir 
I girs gražiausios muzikos. Pi- už ki‘ua; TaiP sako Amerikos 
‘rmų kartų mūsų bažnyčioje byiiuėtojai.

Užsienio prekybos spyvarta atsilankę galės pasiklausyti
pasiekė 450,8 mil. Lt sumų, pa

.rna reikštis beveik visuose ra klklauitt) palyginti su 1937 m. 
jonuose, yra ne kurių žemės 
akio gamybinių santykių pa

stebėtinos grožės Fr. Hande- 
lio veikalų Alleluja iš orato-

beveik 30 mil. Lt, arija 85^, j rijos “Mesiją”. Šis pasaulio 
Eksportas padidėjo 25 mil. Lt' mėgiamiausias veikalas bus 
— 232,7 mil. Lt prieš 208 imi. giedamas Šv. Jurgio par. baž- 

gyyentojų kėlimosi į miestus o importas — 11 mil. Lt, į nytinio choro sykiu su simfo
nine penkiolikos niuzikininkų

kitėjimo pasekmė, bet kaimo

padarinys. Plėtojasi mūsų pra 223,2 mil. Lt prieš 212 mil. 
monė ir verslai, plačiai vyk-|Lt Pagerėjo ir prekybos ba
domi viešieji darbai, ir šiaip1 lansas> _ peruaį j0 saldo da-
išaugusiuose mūsų miestuose j9,5 U1y aktyvo, o už-J čius įdeda visų savo sielų, ga- 
atsiranda įvairių tarnybų irjpemai buvo 4,3 mil. Lt yasy- Į bumus ir jaunų energijų. Alle- 

vo. Absoliučiai ir procentua-, luja bus pildoma per Offer- 
liai padidėjo gyvulių ir pau- torium.
kščių ūkio produktų ir ypač 
javų grupės produktų išveži-

orkestrą. Mokinant šį veika
lų smukininkas Vincas Grei-

larbų, kuriems praverčia vi
sas gyventojų prieauglis. Ne
darbo klausimo, bent šiandien, 
pas mus, galime sakyti, nėra. 

Pramonė
“Gloria”, “Sanctus” ir ‘Be 

mas; abiem atžvilgiais suma- nedictus’ bus giedama iš Mo- 
žėjo miško ir jo dirbininų iš- zarto 12. Mišių. ‘Kyrie’, ‘Cre-

. , “įvežimas. Išaugęs eksportas re^do’ ir “Agnus” — kitų kom-
uetų pradžioje, ada žiemes ■ gionaliai jaugiau nukrypo į, pozitorių. Viskam vadovaus ir
.kis gyveno tam tikro prislė- . , .. . . x ,.. vad. kliringines saus, įmpor-
:imo laikotarpi, dirbo gyvai.■, ....... . ....1’’ Itas gi iš tų salių nėra atitin-
Jamyba, bendrai, išaugo 10- 
15%. Darbininkų skaičius pa-

pernai visus metus, net ir

uidėjo apie 16%. Padidėjo ir 
pačių pramonės įmonių skal
ius. Daugjausia išaugo garny 
a alaus pramonėje (02%), 
pirito (51%), plytinių (40%),

I aidų (20%), metalo dirbinių 
i5%, audimo pramonėje 10% 
ir kt. Silpniau veikė dėl par
davimo sųlygų pablogėjimo e- 
<sportinė medžio pramonė ir 
.airį laikų odų pramonė. Cuk
raus gamyba sumažėjo dėl 
blogo runkelių derliaus ir ma
žo jų cukringumo.

Labai yyva buvo statyba 
miestuose

Jos investicijos, su nebaig
tomis užpernai metų statybo
mis, siekė beveik 53 mil. Lt;

kainai pakilęs, ir šis tegul kad 
ir laikinis eksporto ir impor-

diriguos chorui ir orkestrai \ 
jaunas muzikas smuikininkas 
Vincas Greičius. Prie vargo
nų — Regina Brazaitienė-Grei

ĮSIGYKITE
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. CO,

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Visuomeninis darbas juo
bus visuomeniškesnis ir nau 
dingosnis, tuo daugiau rūpin
sis žmonijos gerove.

Pažinkie savo
tyrinėkie kame
'ginusiai reikalingi.

Kame nėra sutikimo, nėra 
nė vienybės.

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. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valaandoe: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ur 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRASCIUS

LIETUVIAI daktarai

to krypčių nesiderinimas nei- čiūtė. Per Komunijų giedos
giainai veikė mūsų valiutinę solo Stella Greičiūtė “Panis
būklę. j Angelicus”. Prieš pamokslų

, . , , . . bus giedama trio “Veni Cre-\ niaus prekyboje, ypač an- ® . .. . ... ! ator” iš oratorijos Sutveri-trajanie pusmetyje, nugalėjus
kai kuliuos silpnumo pasireiš 
kinius, apyvartos buvo gyvos 
ir didėjo. Visų laikų smarkiu 
tempu vyko statybos medžia
gų, mašinų ir trųšų prekyba.

mas.

Koncertas Kultūros 
Darželiui

Clevelandiečiai dideliu ne- 
Aletų gale atgyjo ir javų pre- \ kantrumu laukia Clevelando
kybo. Pakilia tendencija vyko į Lietuvių Kultūros Darželio 
ir sezoninė paukščių ir vaisių' naudai koncerto, kurį pildys 
prekyba, tik sėmenų silpniau. , du Amerikos lietuvių artis

tai: Ona Kaskas, Metropolitan 
Operos narė, ir smukininkas 
V. Greičius, Cleveland Philha- 
rmonic orkestros koncert-ma- 
steris. Koncertas įvyks balan
džio 21 d., Public Auditorijoj. 
Minėtų koncertų reikėtų išgir
sti ne tik clevelandiečiams, bet 
ir apylinkės miestų lietuvia
ms, nes tai istorinis įvykis. 
Aleno žvilgsniu — bus pirmos 
rūšies, o tikslas gražus: Kul
tūrinio Darželio naudai. Šia
me koncerte artistai pasitar
nauja dykai. Bilietai nuo 50c 
iki $1.50. Taigi, pripildykime 
svetainę, tuomi parodydami sa 
vo kultūringumų svetimtau
čiams ir sugebėjimų įvertinti 
dailę savo artistams.

Dalyvaus kaipo solistas

Smuikininkas Vincas Grei
čius yra pakviestas miesto or
kestros valdybos groti smui
ko solo orkestrai akompanuo
jant balandžio 25 d., Public 
Auditorijoj. Jis pildys sun
kius klasinius veikalus.

Raporteris

(Daugiau bus)

Aleilė veržias į aukštų, bet 
visuomet pasirengus nužengti 
lig apačios.

THINGS THAT NRVES. HAPPEN
tr eem byrnes

Telepbone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue
Res. 6515 S. Rockvvell Street 

Telephono REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
uIETUVLAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue 

VALANDOS:
Panedėų, IJtaraiake ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Heredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 0 ». ». 

Bubatoj nuo 12 iki 0 v v
Tel Prospect 1019 

R.«s Tel Reunhlio filiai

OR. P. J. REINAR
(BEINAKAUSMAS) 

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.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1118 4070 Archer 4w
Valandos: 1—3 ir 7-6 

Kasdien išskyros Seredą
Seredomis ir NedėL pagal sutarti 

Sekmadienį snsitarios

Ofiso TaL OANal 2346

UK. f. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
VaL: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutarų 
Res. TeL OANnl 0402 

2305 So. Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

0FI8AS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvny 2880
OFISO VALANDOM:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. 
Sekmadieniais nuo 10 du. 12 v. ryte
Telefonai HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS JLR 0HIRURGA8

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 b 6—8 vaL vakaro

Trečiadieniais u Sekmadieniais 
busi tanus

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TaL YARds 0994 

Ros. TaL PLAza 2400 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nėdėbosus nuo 10 iki 12 vaL diena

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS Iš.MOKfiJIMAlK

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FERNITVRE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

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

“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė. .Chicago, Illinois

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marsbfield Av*.
Rea. TeL Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLŪŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
[/ VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Ava.
Rea Tel. GROvehiU 0617 

l Oifice TeL HEMiock 4s4e

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 b 7-9 vaL

1446 So. 49th Ct
Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedaliomis aasitaras

DR. STRIROL’IS
PHYSiCIAN & SUKGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vaL 
Nedėliomis pagal sutartį.

Namų Telef. PROspect 1930 
Ofiso Telef. YARds 4787

TeL YARds 6921
KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:34 
756 West 35th Street

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OITSO VALANDOS:

1 -r 4 u 0:30 — 8:30 vakare
b pagal sutartį.

m, OAIrfHMl H74
OH80 TARANDOB

B vaL iki 8 i. rakau. 
aakmadiaaiaa ii trafliadiMiai

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CillCAUO, ILL.

Ofiso TaL VIRginia 0034 
Raaidaucijoa TaL BBVeriay 8B44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4152 Archer Aveoue 
Oflka »Lj 2-4 b G-8 R M.

# .............................. ................... ... '

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMSV
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami K> Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Olasaified Skyr

Tcmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Katalikiškas Laikrašti* Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas'" Užsipclnija Jūsų Pilnos Paramos.

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 popiet b 7—8 v. s. 

RSZIDRNCUA 
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7308

Office Phone Ree and Offiee
PROspect 1028 2369 B. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. b 7-9 vaL CANal 0706

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAM IR 0NH0R0AB 

2403 W. 63rd SL, Chicago 
NadUloaa b TnMadbabli

TaL LATayette 8011

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfiekl Avenue
* Ofiso Valandos:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro

IB89 Su Olareaaont Ava.
^Valan<b>: »-lQ A. M. 
Nedėliomis pagal eutartį

Tai OANal 0267
R*. TeL PROspact 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
Reaidanoija 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

a Iki 8 vaL vakaro 
TaL YARda 2246 _____

DR. C. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645^So. Afltaland Avenue 
arti 47th Street 

Tali nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
------- 2S2ŽSO2CL ■nUrtį______

DR. Y. E. SEDLINSLI
Daatiataa

4143 South Archer Avenue
TaMonaa LATayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u 
Penktadloaiais

4631 South Ashland Avė. 
TaL YARda 0994

u



4. j 10^9 n., rrnis o
LIETUVIŲ KALBA 
VIEŠOSE MOKYKLOSE
Lietuvių kalbos komiteto pirmininkas 
adv. K. česnulis paraše majorui Ed. Kelly 
tokį laišką:

March 29, 1939
The Honorable 
Edvrard J. Kelly,
Mayor of Chicago.
Dear Mr. Mayor;

Thousands of eitizens of 
Lithuanian descent are very

With kindest wishes, I am 
Sincerely yours,

Mayor

Prierašas

Sis majoro Edward J. Ke
lly atsakymas į Komiteto pir- 

anrious to have the Litliua- mininko laiškų aiškiai parodo,
man language taught in cer- kad majoras pilnai pritaria 
tain High Schools of Ckica- lietuvių kalbos įvedimui vi
go where the number of Li- dūrinėse mokyklose, karias 
thuanian studentą would war- lanko lietuviai mokiniai, bet 
rant such instruction. Kelly i dar teikia pagelbų persiųsda- 
High School, in particular, is|mas komiteto laiškų pirminin- 
l'ocated in the heart of an kui Board of Education su

Prekinio traukinio katastrofa netoli Summit, III. Vienas asmuo, garvežio inžinierius, žuvo, 
kiti du sužeisti. (Acme telephoto)

lietuvių organizacijų visoje a- 
pskrity.

Dabartinę valdybų sudaro: 
Bruno Jakaitis, pirm., John 
Kappold, vice pirm., F. Nau
jokas, prot. rašt., Juozas Bul
eli unas, iždin., W. šiaulinskas, 
maršalka; egzekutyvę komisi
jų — Antanas Staniulis, Cha
rles Naujokas, John Josephi- 
tis ir Anthony Grachus.

Susirinkimai laikomi Lietu
vių Auditorium kas antrų ke

tvergį kiekvieno mėnesio 8 
vai. vakare. Visi lietuviai kvie 
čiami dėtis prie šios organi
zacijos. I*. N.

f
“I

in
old Lithuanian settlement and 
numbers over three hundred 
Lithuanian students.

The Lithuanian Language 
Committee, of which I am 
chairman, has been formed to 
sponsor a movė to introduce 
the Lithuanian language into 
these schools. The Committee 
feels, as do Lithuanian stu
dente and their parents, tliat 
it would be of greater bene- 
fit to the students to master 
the language of their forefa- 
thers in preference to another 
foreign language.

The cultural value of the 
Lithuanian language is pro-; 
cfaimed today by eminent 
scholars here and abroad. It 
serves as a key to students uų'aJIDO LIETUVIŲ
of ancient history and civili- DEMOKRATŲ CRG-CIJA

ji valdyba išrinkta tame susi
rinkime buvo sekanti: Bruno 
Jakaitis, pirm., Stanley Gap- 

_ .... shis, vice pirm., Frank Al-
M;ar tik rclkia Pa“lrūP‘ntl >»rt, antra- vice pirm., Ant- 

hony Stasiulis, prot. rašt., Pe- 
ter Martin, fin. sekr., Juozas 
Balcsunas, iždin., 'YVilliam

savo rekomendacija

šiuo klausimu patiems lietu
viams, ypatingai Kelly High 
School mokinių tėvams, ir pa- ’ 
skubėti išpildyti aplikacijas, 
kurios yra priduotos mokyk
los principalut

Charles V. Chesnul,
Lietuvių Kalbos 
Komiteto Pirmininkas

Kiekvienas amžis turėjo sa
vuosius didvyrius, ir juo sun
kesnės buvo valandos, tuo nar 
sesni kovon ėjo karžygiai.

R Politikos Lanko

D. Douglas, F. Naujokas, B. 
Alexander, A. Stasiulis, E. 
Jessen, V. Stulpinas ir V. Ba
landa.

Organizacijos ateitis, kaip 
matyt, bus graži. Nariai dir-

sivesdami naujų narių. Jei vi 
si ir toliau taip dirbs, galė
sime pasidžiaugti didžiausia 
lietuvių politikos organizacija 
ne tik mūsų warde, bet, koo
peruojant su Lietuvių Demo-

Town of Lake
Vakar, staigiai mirė Jonas 

Padzukėnas, senas Town of 
Lake gyventojas. Giminės ar
ba kas žino* apie jo gimines 
prašomi kreiptis į laidotuvių 
direktorių J. .F Eudeikį. Te
lefonas Yards 1741.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ba iš vien, kas susirinkimų at- kratų Lyga, turėsime didelę

zation and would be an as- 
set to the currięųlųm jpf any 
school. (

We feel that high school 
students desirous of studying 
Lithuanian should be given 
the opportunrty. Conseąuent- 
Iy, we are asking prominent 
eitizens of Chicago for an ex- 
pression or opinion on the su- 
hject. Your broadminded at- 
titude towards the Lithua
nian people and your past aid 
and recognition of our people 
lead ub to ask you to render 
your personai opinion on this 
Vitai ąuestion.

The committee sincerely 
hopes you will give this ma- 
tter your attention and we 
eagerly awalt your opinion.

Very truly yours,
Lithuanian Language 
Committee, flha.-iTmn.7r

J LAItKĄ GAVO 
T0K{ ATSAKYMĄ;

Mareli 31, 1939
Mr. Charles V. Chesnul 
9424 So. Elizabeth St. 
Chicago, Illinois 
Dear Mr. Chesnul;

With reference to your let- 
ter of March 29, written on 
behalf of the Lithuanian Lan- 
guage Committee, regardmg 
the teaching of the Litliu- 
anian language in the Chica- 
go Public Schools —

I appreciate your writing 
mo rega r din g thie inatber, and 
I am glad to send your letter 
at once to President James 
B. McCahey of the Board of 
Educaiion, for fuirther atten
tion and every possibl© con- 
sideration of your oonatruoti- 
ve snggeattons.

11-to Wardo Lietuvių De
mokratų organizacija įsteigta 
spalių 8, 1934 m., pirmu su
sirinkimu Lietuvių Auditori
um.

Pirmutiniai nariai ir pirmo-

Šiaulinekas, maršalka. Nariai: 
Frank Naujokas, Danny Sma- 
gur, Joseph Blynas, Stanley 
Grokulsky, dr. Vincent Nor
kus, John Rastutis, Jr., ir Juo 
zas Bubnis. Pirmutiniai egze- 
kutyvės komisijos nariai, be 
valdybos, buvo: John Eap- 
pold, Frank Naujokas, dr. J. 
Mockus ir dr. Vincent Nor
kus.

Per visų laikų organizacija 
gražiai ėjo pirmyn. Piknikai, 
baliai, masiniai mitingai ir t.t. 
gerai pasisekė, nes nariai vei
kė visa širdimi. Prieš tai ne
turėjome nei vieno atstovo po1 
litikoje, nei vieno precinkt ka 
pitono. Dabar 11-tas ivardas 
turi dešimts lietuvių, kurie y- 
ra arba precinkt kapitonai ar 
asistentai, būtent: A. Gudai
tis, B. Jakaitis, A. Grachus,

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname.-
Serijas 
Tikietus 
Plakatus 
Posterius 
Programus 
Įvairius Atsišaukimus

Bilas
Laiškus
Konvertus
Konstitucijas
Kvitų Knygeles
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:

DRAUGAS PUBLISHDTG COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER— PRUZIN

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. lSth Avė.

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS D TEN į IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Salrfiekf Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

r\ y A T k°P1yčios visoseX X Chicagos dalyse
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų deštadienio vakarais, 

7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K) — Pranešėja*
r. baltuhzras

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
North Wsst«rn Avė.

Telefonas SEELEY 6103
Chicago, Illinois

Skyriai randasi skersai nuo Holy Bepoldire Kapinių, 8900 JFmI Uiti Street

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.

MkmM UF4TETIB HOO 
— • —

Odes Mylintiems — Vestuvėms — 
BauJUctams — Liaklotuvfims —■

Papanfttmanis

a. a a
ANTANAS MATAS

Mirė bal. 3. 1939 . 7:00 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoj, Šiaulių ap
skrityje, Papilės parapijoj, De- 
vaitlaukių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: . 

moterj Luciją, po tėvais Ruus- 
taitė, 3 sūnus: Alfonsu, Vale
rijoną ir Kazimierą, dukterį 
Liudviką, 2 pusbrolius: Pran
cišką ir Albiną Matus, 2 Svo- 
įferkaa: Agniešką Grigaliūnienę 
ir Genevieve Kosles, 2 Svog’e- 
rius: Pranciškų Kostes ir Ig 
navą Grigaliūną ir ją šeimy
nas ir ir kitas gimines.

Lietuvoje paliko motiną, 2 
seseris ir 2 brolius ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1421 So.
4 9th Avenue, Ciceroje.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
bal. 5 d. Iš namą 3:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldą bus nuly 
dėtas J Šv. Kazimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame' visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Pusbro

liai, švogeriai, švogerko-s, Mo
tina, Seserys. Broliai, Gimines.

Laidotuvią direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

PADĖKA

4. B A
Mirties Angelas taip netikėtai aplankęs mūs Vienuolyną ir 

pasiėmęs iš mūsų tarpo vieną po kilos Sės. M. Viktoriją ir Sės. 
M. Eugeniją, paliko mums neišdildomą įspūdį. Tačiau šiuose 
skausmo ir liūdesio valandose patyrėme daug užuojautos iš Seselių 
giminių, pažįstamų ii- brangių mūsų prietelių. Reiškiame visiems 
mūsų nuoširdžiausią padėką ypač aukojusiems Šv. Mišių aukas 
ir tiems kurie lydėjo Seseles į kapus.

Širdingai dėkojame dalyvavusiems laidotuvių pamaldose ger
biamiems kunigams: Šv. Antano parap. klebonui — kun. J. Vai
čiūnui; Gimimo Pan. Švč. parap. klebonui — kun. A. Baltučiui; 
Gimimo Pan. Švč. parap. vikarams — P. Katauskui, P. Lukošui; 
Šv. Kryžiaus ligoninės kapelionui — kun. P. Juškevičiui; ŠŠ. Pe
tro ir Povilo parap. vikarui — kun. S. Gaučai; Šv. Kristinos pa
rap. vikarui — kun. J. Stankevičiai; Tėvams Marijonams: Auš
ros Vartų parap. klebonui — kun. M.. Urbonavičiui; dr. P. Bis- 
kiui, P. Malinauskui, V. Černaupkui, J. Dambrauskui, J. Kaman- 
duliui, P. Cinikui; ir nuisų gerb. kapelionui už visą rūpestį ir 
gražius pamoksi us.

Esame gilai dėkingos Seselės Viktorijos grabnešiams: Dr. J. 
P. Ruzic, Dr. C. Galanti, Dr. V. F. Torczynski, Dr. J. G. Galla- 
gher, Dr. S. Biežiui, Dr. C. McKonna. Seselės Eugenijos grab
nešiams: J. Scbillcr, A. Stankui, C. Augaliui, E. Valantinui. E. 
Yuciui, T. Armaliui.

Ačiū “Margučiui” už paskelbimą Seselės M. Eugenijos mili
nio ir laidotuvių dienas jier radiją.

Dėkojame gerb. graboriams: p. Skudui, Lachavičiui ir Sūnums 
už malonų laidotuvėse patarnavimą.

Visų mūsų prietelių geraširdingumą atminsime prie gailestin- 
gojo Viešpaties. ŠV. KAZIMIERO SESERYS

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICER0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C patarnavimas 
H m D u L H11 Ii L dieną ir naktį

TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
U X K 1 MIESTO DALYSE

1.1. ZdlĮ 1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

AM V. Petkus 4704 S. We*tern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St 
Telefonas YABds 1419

Anthūny B. Petkus
LaMez ir Simai
I. Ualen
S. P. Mažeika
Antanas M. Polius

6834 So. Wcstern Ava. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULknan 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituaaiea Avė. 
Phone YABds 4908

i
i



H'Į’t Antradienis, baland. 4 d., 1939

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Ed. J. Kelly Pas 
Lietuvius

Praėjusį sekmadienį į Mi- 
chael Flynn salę Marąuette 
parke susirinko netoli tūks
tantis lietuvi!) pagerbti majo
ru Edward J. Kelly, kurį šia
ndien perrenkame. Jis, majo
ras, atvyko apie 9 vai. vakare. 
Buvo labai entuziastiškai su
tiktas. Pasakė turiningą, ir

Bridgeporte, 2-ro skyr., Town 
of Lake, 3-čio skyr., Brighton 
Park. Bus maloniai priimti ir 
svečiai norintieji pasišvęsti 
pasidarbavimui kilniems tiks
lams. J.S.

Pavasariui Auštant
Šiemet pavasaris aušta pa

lengva, bet vis gi žinome, kad 
išauš. Be to žinome, kad Ve- 

nuoširdžią kalliQ. Jį perstatė >>*«» ir ™k kiekvie
teisėjas J. T. Zūris. Kalbėjo 
jild. Hogan, L. Šimutis ir ki
ti. Buvo graži programa. Pro
gramai vadovavo A. Kumskis, 
lietuvių demokratų sąjungos 
(šį parengimą surengusios) pi 
rmininkas. Rap.

Draugijos Misijoms 
Remti Susirinkimas

BRIDGEPORT. — Misijų 
Rėmėjų Draugijos labai svar
bus susirinkimas įvyks balan
džio 5 d. vakare po pamaldų, 
Šv. Jurgio parap. svet., o ne 
penktadienį, iš priežasties Di
džiojo Penktadienio.

Sus-mas labai svarbus. Ja
me reikės galutinai aptarti 
būsimo pikniko, kuris įvyks, 
rodos, geg. 28 d. ir pramogos 
•— kauliukais žaidimas, — ku
ris įvyks bal. 30 d., Šv. Jur
gio parap. svet. reikalai. Abie
jų pramogų pelnas eis šv. 
Pranciškaus Seserims Pietų 
Amerikoje.

Susirinkime nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti atstovai: 
Šv. Pr. Rėm. Dr-jos 1-mo sk.,

na šeimininkė prieš šventes 
ypač valo savo namus. Be to 
daugelis rengiasi persikraus
tyti. Tada atsiranda daug be
reikalingų dalykų — drabu
žių, rakandų, indų, patalinių, 
avalų ir t.t. Tokius nereika
lingus daiktus tinka pavesti 
Labdarybei.

Chicagos Labdarybė turi 
taip vadinamą Catholic Sal- 
vage Bureau, kuris renka iš 
šeimynų nereikalingus daik
tus ir paskui juos išdalija bie- 
dniems žmonėms, kurie į tų 
biurą kreipiasi.

Kas turi tokių bereikalingų 
daiktų, gali pašaukti telefonu 
Calumet 6025, arba pranešti 
atvirute adresuojant taip: Ca
tholic Salvage Bureau, 3514 
So. Michigan Avė., Chicago, 
III.

RADIO
GRAŽI IR ĮDOMI PRIEŠ 
VELYKINE RADIO 
PROGRAMA

Šiandie, bal. 4 d., 7 valan
dą vakare iš stoties WGES, 
bus transliuojama priešvely- 
kinė radio programa, kuri su
sidės iš pavasario dainų, mu
zikos, sveikinimų ir žinių bei 
pranešimų. Dainuos “Grana- 
dieriai”, bus vyrų “kvartetas, 
trio ir duetas; tarpe skambės 
rinktinė muzika. Bus praneš
ta daug naudingų dalykų a- 
pie pirkimus įvairių dalykų, 
reikalingi) šiam laike. Be to, 
visi bus pasveikinti Velykų 
proga šių programų leidėjų 
— Peoples baldų bendrovės.

Rap. XXX

BRIGHTON PARK. — Y- 
patingai svarbus sodaliečių su 
sirinkimas bus antradienį, bal. 
4, mokyklos kambaryje, 7:30 
v. v. Reikės apsvarstyti ge
gužės karalienės rinkimus ir 
daug kitų svarbių dalykų. Vi
sos narės prašomos susirinkti.

AV.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI LOTAI 

Parsiduoda S lotai; ant Franolsco 
gatvės, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki 
Weatem Ave. Verti 11600.00; ati
duosiu ui J800.00; Verta apžiūrėti 
šią vietų, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 West Cu4- 
Irrton St.

PARDAVIMUI
6-kambarlų mūrinis eottage. Dideli 
kambariai; fumacu apšildomi; arti 
mokyklų, parkų, krautuvių. 6704 
South Arteslan Avenue, Chicngo. III.

Joseph Westcott šalę savo žmonos Chicago ligoninėj. Nuo 
kovo 22 d. ji serga nesiliaujamo žaksėjimo liga. Žaksėjimui 
sulaikyti, gydytojai duoda tam tikros medžiagos (serumo) 
iš vadinamo Tibeto briedžio liaukų. Šis vaistas gelbsti. Jau
ną, palyginti, moterį nesiliaująs žaksėjimas, pasendino, jė
gas išsėmė. (Acme teleplioto)

Jr

CICEROS UTINIU NAUJIENOS
f

Nepamirškite šf vakarą at
sisukti radio ant stoties WS 
BC, 1210 kilocykles ir pasi
klausyti New City Furniture 
Mart krautuvės programos. 
Žinomas “Sant Luij Luij’s”, 
“juokdarių karalius tarp lie
tuvių”, visokių šposų prida
rys su savo pagelbininku Ig- 
nacėliu. Taipgi choras visus 
sužavės. Ši programa bus 8:30 
vai. vakare. Žinantis

BELAJAUS ŽOKĖJŲ 
GRUPE ŠALTIMIERO 
PROGRAMOJ

Šaltimiero antra šurum - bu- 
rum programa bal. 16 d. bus 
įdomi. Didelę dalį programos 
išpildys Vyt. Belajaus šokėjų 
grupė iš 14 asmenų. Ji šoks 
naujus šokius. Jų tarpe bus 
ir “Prienų Suktukas” ir “Pa 
mylėjau vakar”.

Toji pati grupė dalyvaus 
Amerikos tarptautiniam me
tiniam šokių vakare, Wash- 
ingtone, kur atstovaus Ame
rikos lietuvius. Kitos progra
mos dalys panašiai bus pri
rengtos. Mik

PARDAVTMUI TAVERNAS 
Taverna* turi būti greitai parduo
tai). Didelė salė su a«l& taverna. 
Randa 726.00. Priežastį* pardavimo 
— nesutikima* tarp vyro Ir žmo
nos. 4601 R. Hermitage Avė., Cbl- 
rtum, Dltnols.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda plrlal.

Šiltu vandeniu Šildomas, po 6 kam
barius, viską* naujausios madoa 
162R R. 47th Conrt. Cicero. Dltnols.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, planinė Ir groser- 
n8. Biznis Kerai išdirbta*, randasi 
lietuviu kolonijoje, Ciceroje, arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir 
4 Kražius kambariu*. Groeernėje J- 
renKti visi flksčerlal, yra Ir naujas 
elektrinis Šaldytuvas Ir pilnas pir
mos rūSics stakas. Gera priežastis 
pardavimui. AtslSauklte pas savinin
ką: AV. Stankus. 1326 South 60th 
Conrt. Cicero. Dllnols.

PARDAVTMUI NAMAS
Apartment bulldlng: 4 6-kambarlų 
fletal: Karo Šiluma: lota* 60x126;' 
(eigos $190.00 J mėnes). Marųuette 
Parke. Parduosiu už vidutiniška pa- 
siulijlma. AtslSauklte; 6622 So. Palr- 
flelu Ave., tcl. Prospect 4201.

RENDON FLETAS 
Keturi dideliai. Šviesūs kambariai; 
naujai ištaisyti. AtslSauklte: 6703 S. 
Maaon Avenue. 

Ne Politika
Balandžio 4 d. CiceToj į- 

vyksta rinkimai. Bus renka
mas vienas Town Trustee, du 
Library Board ir vienas į pa
rkų komisijonierius.

Visi piliečiai turėtų eiti ba- 
kad

Padare Operaciją
Dr. Stone, Lorettos ligoni

nėj, padarė apendiko opera
ciją K. Mikolaičių sūneliui 
Laurinui.

K. Mikolaitis yra senas 
“Draugo” skaitytojas ir rė
mėjas. Linkiųae jų sūneliui

NEURITIS
IIIIIVI PAIN IN PIW MIKUTIS

To raliavę the torturing pain of Naurltla, 
Rheumatlam. Neuralula or Lambaso in a 
few minutes, sėt the Doctor’a formula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
eoties. Doea the worlt ąuiekly—mušt relieve 
worat pain. to your aatiafactioii in a fe* 
minutes or money back at Drugglata. Don’t 
suffer. ^»e NURITO on thia ifuarantee today.

PARDAVIMUI HUNGALOU'
6-kambarlų bungalow. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo pasiulijimo. AtslSauklte: 6637 
South Arteslan Avenue.

200 ELEKTRINIU LEDADNIU
turi būti išparduoti — General Electric, Norge, Kelvi- 
nator, Westinghouse, Gibson, Philco Conservadore, Cro- 
sley Shelvadore.

50 00 
• *75.00

Dabar pirkdami sutaupysite nuo. 
iki ............................ .....................

— Javos saloje yra daugiau 
ugniakalnių, negu bet kurioje
kitoje tokio pat didumo vie- lsuoti. Nereikia laukti, 
toje pasaulyje. Javos žemės kas nors ateitų į namus ir
derlingumas priklauso tų me- paprašytų. Nereikia sakyti, 
džiagų, kurias ugniakalniai iš- Į kad šie rinkimai nesvarbūs, 
meta iš savo kraterių. Nėra skirtumo, kokie ,rinki

mai nebūtų. Kurie taksus turi 
mokėti, o ypač namų savinin
kams, kad ir mažiausi rinki
mai yra labai svarbūs.

Nepamirškite lietuvio Ed
vardo Statkus. Jis kandida
tuoja į knygyno trųstisus (Li
brary Board) respublikonų są 
rašų (tikietu). Geras vyras, 
pilnai tinkamas tam darbui.

Lengvi Išmokėjimai

200 geriausių Parlor Setų

po *39.00, *47.00, *69.00
300 geriausių Radio Setų po $99-00
Gera maliava po ... ...................... 99c už galioną
Geras enamelis, baltas, vertas $4 00 gal. už *1.79

Jos. F. Budrik Co.
3409-21 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
Radio Valanda WCEL — 970 k. nuo 5:30 iki 6:30 vai. 
nedėlios vakare.

greit pasveikti.. Rap.

Ir Vėl Laidotuves
Šiandie, baland. 4 d., įvyk

sta laidotuvės a. a. Justino 
Juozaičio, 1834 So. 49th Ct. 
iš Šv. Antano parap. bažny
čios Šv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis sirgo ilgai ir sunkiai. 
Buvo senas Ciceros gyvento
jas, taipgi nuolatinis “Drau
go” skaitytojas. Nėra abejo
nės, kad ciceriečiai skaitlin
gai dalyvaus a. a. Justino lai
dotuvėse. Dalyvaudami laido
tuvėse tuomi išreiškiame už
uojautą ir suraminimą miru
sio artimieji jų liūdėsio die
noje. Rap.

Šv. Grigaliaus
Choro Baikis

Visi, mėgstą pasilinksminti 
ir norį pamatyti, kaip Ciceroj 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje “peanutsai auga”, kvie
čiami į balių, šokius, kurį re
ngia Šv. Grigaliaus choras pa
rapijos naudai.

Vakaras užvadintas “A Ni- 
ght at the Peanut Grove,” į- 
vyks balandžio 29 d., 8 vai. 
vak., parapijos salėje, 15 ir 
49 Court. Grieš Lee Bergerio 
orkestrą. Bilietai iš anksto pe-

Pra nešimai
BRIDGEPORT. — Draugi

ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesi
nį susirinkimą antradienį, ba
landžio 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Malonėkite visi nariai at
silankyti, nes randas daug sva 
rbių reikalų svarstymui.

Nut. rhšt. Frank Bakutis

PARDAVIMUI NAMAS
2-aukštu medini* namas. 4 — {-kam
bariu fletal. Skliautuotos tarpdurys. 
Įtaisytos vanlos. Telgos per metu* —• 
$1.104.00. AtslSauklte; 1433 Wol- 
fram Street. Chicago. Dltnols.

CLASSIFIED PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta 
gera. Visi Įrengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai, ft) mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite narna mainyti ant 
biznio, taln pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero. Park Holme arba 
Marouette Park. AtalSauklte; 1638 
South ROth Avenue. Cicero. Dllnols.

rkant po 25c, o prie durų bus 
35c. Bilietų iš anksto galima 
gauti pas komisiją ir choro 
narius. Atsilankusiems užtik
rinta “good time”. Be to, pa
matys nepaprastą dalyką:( 
kaip per naktį Ciceroj, Šv. A- 
ntano parapijos salėje, “iš
dygs peanutsai”. Tadgi kvie
čiame visus atsilankyti. Nesi
gailėsite. Be to, laimingajam 
tą vakarą teks Philco radio.

Žemaitė

KLAUSYKITE

Ne* City Erniitn Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 
. — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Marijonų Rėmėjų 
21-mo Skyriaus 
Susirinkimas

CICERO. — Balandžio 5 d. 
po pamaldų įvyks Marijonų 
Rėmėjų 21 skyr. parapijos mo
kyklos kambary trumpas su
sirinkimas, į kurį nuoširdžiai 
prašome malonius rėmėjus ir 
“Laivo” skaitytojus skaitlin
gai atsilankyti, nes bus patie
ktas raportas iš įvykusio va
karo ir pasitarta kitais svar-' 
ibiais reikalais. V-ba

J

Kviesiu visus kaimynus, draugu ir pažystamus 
naudotis mano patamaiinra.

Midwes1 Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

SKAITYKITE VIEN KATA-i 
LTKUKUfl LAIKftAftMUS 1

2338 South Western Avenue
TUŠTOKAS 0ANAL 8764

PARDAVIMUINAMAS 
Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis 
namas, Brighton Parke. Parduosiu 
ar mainysiu ant senesnio namo.
John P. Sttinkowirz, 6912 So. Wes- 
tem Avenue. Tel. Lafayette 1156.

PARDAVIMUI ŪKIS 
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama 
žemė1; 70 akerlų miškas. 11 budi- 
nlnkų. Nėra mortgage; neapgyventa.
Galite užimti kad ir rytoj. Biznio 
vieta: didelis vasarinis rezortas. «<ovy. p«£'’"°įajn,‘ Kreiptis
Kaina buvo $18,000. Dabar $10,000 adresuĮ^zOOn^Ho^Jbmeralu^^Ave^... 

— cash kaina. Įmokekit $6,000 ar
Š7.000, likusius ant morgičlo. . „
John Snhults, Route No. J, Box Nuosavybė — Roomlng House 14 
46 Irons Michigan kambarių. KarStuvandenlu apšildo

ma. trys vanloe: 2-karu garadžlns; 
lotas 36x190; lelgos $200 00 1 mi
nės). Parsiduoda pigiai. Savlntnkas: 
48 North Lotus Avenue. Tel. Co- 
iimhus 4961.

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 fl. po 6 kambarius, mūrinis namas 
apie 11 metų senumo; apšildomas; 
parduos pigiai arba mainys ant far- 
moe ar kelių akerų žemės netoli 
Chicagos.

16 Getų po 4 Ir 3 kambarius; mū
rinis namas: Marųuette Parke netoli 
88rd St. Kaina pigi; Rendos $8000.00 
| metus.

KAM REIKALINGI vėliausio* lfidlr- 
bystės. pilno Įrengimo bučernės flk- 
čerial. Inlmant reglsterl. svarstykles 
ir skaičiavimo (addtng) mažiną. 
Viskas gryno ąžuolo ir kuogerlauslam

4%

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$6,000.00

ISmokėjom 
Už padėtos 

pinigas
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos; nno 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nno 9 iki 12 die- 

04, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAR ASSOCIATION

ot CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, Seo.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Vholeaale Only

9031-33 So. Ashland A

Pas mot galima rauti tikrai Ua-I 
Valatjtuvlšką Importą v 

aną.
alstyblną Deg-I

Mm Ir VM Mūsų Darbininkai I 
Lietuviai, pp. P. Ir M. PsbnldasĮ 

Navininkai

Krautuvė Ir 4 kambarių fletas, prie 
Stock Yards. Tinkamas šaitanui. Mai
nys ant lotų ar.eottage ar ko kito.
8 kambarių bungalow, prie 64th St. 
Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba 
Akles Lietuvoje. •
70 akerlų ūkis netoli Chicagos. 
Parduosim pigiai su mašinom ir ata
kų; gera žemė prie molio.
Taipgi turime gerų ir pigių lotų ne
toli Marųuette Park tr kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau,- asmeniškai ar per laišką;

J. VILIMAS,
6800 So. Maplewood Avenue.

Kam Kankintis?

Mes n e vartojam nei mašinos, 
nei elektrlkoe. Garantuojame *u- 
garblnluotl blle kokios rūšies 
plaukus. $8.80 vertyM — šia sa
vaite tiktai $4.80.

BERNIOKU BEAUTY 
SHOP

1726 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Tarda 2771 

18 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

ModaraUktaula ir Pato
giausia Valgykla 

Brldgeporte

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

TeL Victory 9670


