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Seimas pripažino Klaipėdos kr. Vokietijai
Patvirtino kovo 21 diena Berlyne 
pasirašyta sotarti sn Vokietija

Lietuva neteko 1,099 ketvir. 
mylių teritorijos

*****

Londone rengiama brito so lenkais 
svarbi “diplomatinė" konferencija

Anglija stengias Lenkiją 
padrąsinti prieš Vokietiją

KAUNAS, kovo 30. - Lie
tuvos seimas šiandien patvir
tino vyriausybės padaryti; su
tartį su Vokietija, kuriai ati
duodamas' Klaipėdos kraštas.

Tuo būdu Lietuva formaliai 
išsižadėjo Klaipėdos — 1,099 
ketvirtinių mylių teritorijos, 
kurių, per keliolikų metų val
dė.

Vokietijai trokšta maisto; ji tikisi 
nemaža kieki eaiti ir iš Lietovos

BERLYNAS, kovo 30. — 
Berlynui ir kitiems miestams 
trūksta maisto. Seniau Vokie
tija turėdavo pakankamai 
nors daržovių ir įvairių šak
niavaisių. Šiandien turgavie
tės apituštės. Dėl maisto trū
kumo gyventojai pradeda ne
rimti.

Prieš išvyksiant Į Berchtes- 
gadenų Hitleris įsakė valdinin
kams kiek tik galima rūpintis J nius.

gauti Vokietijai pakankamai 
maisto. Jis nurodė tuojau im
tis prekybos sutartis daryti su 
Jugoslavija, Lenkija, Danija 
ir Ispanija. Taip pat nurodė 
stengtis ko daugiau maisto 
gauti iš Rumunijos, Lietuvos 
ir Olandijos, su kuriomis pre 
kybos sutartys padarytos. Į 
šias šalis Vokietija mainan 
eksportuos įvairių rūšių gami

Madrido gyventojai fašistiniu saliutu sveikina miestan įėjusias pirmąsias frankistų ka
riuomenės dalis. ' i (Acme telepboto).

Frankisto autoritetai subruzdo
išgaudyti visos raudonoje vados

MADRIDAS, kovo 30. — mui griuvus žinomam Negri- 
Frankistų autoritetai tvarky-jno režimui Katalonijoje. Ma
darai naujai užimtas visas iki tyt, jie bus statomi karo teis- 
šiol raudonųjų valdytas Ispa
nijos teritorijas subruzdo iš
gaudyti negavusius progos pa ........ . . ,. .. . , . toritetų tvirtinimais, raudonie
sprukti visus raudonųjų didės ...ji visu savo revoliucijos laiku 

Ispanijoje išžudę daugiau kaip 
250,000 asmenų, įtartų palan-

MADRIDE DAUG 
ŽMONIŲ IŠMIRĖ 
NUO SKURDO, UGįl
MADRIDAS, kovo 30. —

Frankistų kariuomenė šian
dien baigė užimti visus svar
besniuosius raudonųjų valdy
tus miestus. Visi išlaisvinti 
miestai nupuošti vėliavomis.

Taip Romos ir Paryžiaus vyksta 
attikti diptomatiiė dvikova

ROMA, kovo 30. — Tarp giau šalia Viduržemio jūros. 
Romos ir Paryžiaus — Itali- Fašistų spauda (žinoma, Mu-

LONDONAS, kovo 30. — 
Ateinančių savaitę čia rengia
ma svarbi, kaip britai suko, 
“diplomatinė” konferencija. 
Britai turės pasitarimus su 
lenkais. Čia atvyks Lenkijos 
užs. reikalų ministras Beckas.

Yra žinoma, Anglija regi- 
mentuoja vadinamas “demo
kratines” valstybes prieš Vo
kietijų — Hitlerį sulaikyti jo 
žygiuose.

Šį kartų., kiek žinoma, Vo
kietija ir vėl pradeda nerimti 
ir jau vada propagandų prieš 
Lenkiją. Anglija bando Lenki 
jų patraukti savo pusėn prieš 
Hitlerį. Lenkija pripažįsta, 
kad ji yra pavojuje ir norėtų

susiartinti su Anglija, jei ši, 
prireikus, lenkams duotų kari
nę pagalbų. Be šios pagallms 
Lenkija pasiryžusi pasilikti 
neutrali ir gražiuoju subūti su 
Hitleriu.

Atrodo, kad Anglija pasiry 
žūsi Lenkiją kariniai remti, 
jei jai pripažįsta kreditus gin. 
klavimuisi. Jei taip įvyks, 
Lenkija drąsiai pastos kelių 
Hitleriui jo žygiuose. Viskas 
paaiškės iš ministro Becko 
pasitarimų su britais Londo
ne.

Vokietija gi keletą kartų į s 
pėjo Lenkiją nesidėti Jū bri
tais ir kitais Vokietijos prie
šais, jei brangina savo nepri
klausomybę.

man.

Frankistų (nacionalistų) au

niuosius ir mažesniuosius va
dus, taip pat bolševikus ir a- 
narchistus kriminalistus, ku
rie vykdė terorų žudydami ka 
talikus

kurnu f Tankistams.
Gen. Franco seniau buvo

TRYS LENKŲ VADAI
GRJŽO IŠ IŠTRĖMIMO;

AREŠTUOTI

VARŠUVA, kovo 30. —
Prieš keletą dienų lenkų spau 
da paskelbė, kad vyriausybė 
pasiryžo iš ištrėmimo atšauk
ti valstiečių partijos vadų ir 
buvusį premjerų Witosų ir ke 
lis kitus vadus. Remdamies 
tuo pranešimu iš užsienio grį
žo Witos ir du kiti tremtiniai, tais metais arkivyskupas Po- 
Tuo tarpu prez. Moscickio vy celli atlankė prezidentų Hin- 
riausybė savo pasiryžimų pa- denburgų su juo atsisveikinti.

ŠVENTASIS TĖVAS 
PIJUS XII IR 
HINDENBURGAS
VATIKANAS. — Arkivys

kupas Pacelli — dabartinis 
Šventasis Tėvas Pijus XII, 
iki 1929 m. gruodžio mėnesio 
buvo popiežiaus nuncijum Vo 
kietijai. Paskirtas kardinolu

jos ir Prancūzijos, vyksta aš- ssolinio autorizuota) nurodo, 
tri diplomatinė dvikova. ,kad Viduržemio jūra yra Ita

lijos jūra ir jos pakrantėmis 
turi vyrauti ne kas kitas, 
kai£> tik italai. .

Italija vis plačiau mobili- 
dos savo teritorijų ir, prirei- zuojasi ir grasina Prancūzi- 
kus, atkakliai gins. .jai karo pajėgomis užimti Tu

Italijos gi autoritetai atsa- nisijų, Afrikoje, ir kitas pran 
ko, kad Italija nesitroškins il-Įcūzų teritorijas.

Prancūeijos ministras pirmi 
ninkas Daladieras per radijų 
pareiškė, kad--Prancūzija nie-Kai kur grąžintos elektros

šviesos. Gyventojai gatvėse "P»d«0’ n« ' ™»<» _P» 
krikštą u ja ir šūkauja: “Tegy 
vuoja Franco!”, “Pakilk, Is
panija!” Visur turimos dėko- 
nės pamaldos. Raudonųjų mi
licininkai savanoriai pasiduo
da atiduodami ginklus laimė
tojams.

Čia iš radijo stoties nenu-į

Ne visos gatvės turi šviesas. 
Daugely namų vartojamos 
žvakės.

. , Medikiniai žinovai apskai-
traukiamai pranešamos žinios ka(, kan) |aįka
apie miestų užėmimus, raudo
nųjų pasidavimus ir gyvento

Madride kas mėnesis mirdavo 
apie 300 asmenų nuo ligų ir į

Suimta ir į Burgps išsiųsta paskelbęs, kad kiekviename at reiškiamų džiaugsmų nusi- vairių neiaįmjų> taip pat nuo 
du stambieji raudonųjų vadai, sitikime bus pasiremta tik tei krtW!lus rau onųjų roru ir
apsaugos ministras S. Casado singumu. Nekalti žmonės ne- 
ir užs. reikalų ministras J. bus traukiami tieson. Tik kri- 
Besteiro. Jiedu priklausė nau minalistai — plėšikai ir žudi- 
jam Madrido raudonųjų rėži- kai, turės atsakyti.

VATIKANAS SVEIKINA 
ISPANUI NUGALĖJUS 
RAUDONUOSIUS
VATIKANAS, kovo 20. - 

Dienraštis “Osservatore Ro-Z

MADRIDO SRITYJE PAS
KELBTAS KARO STOVIS

raudonųjų gknrdo ir 8lkjo
karu. Visur girdimi muzikos 
aidai. Po pustrečių metų gy
ventojai pirmų kartų gaus 
progos praleisti linksmai Pri
sikėlimo šventę.

Madride palaipsniui grąži
namas kiek normalesnis gyve 
nimas. Nuo namų langų ir du

Per paskutines kelias savai 
tęs mieste turėta tik mulų mė
sos. Viena 14 m. amž. mergai 
tė pasakoja, kad ji maitinosi 
žurkiena, katiena ir šuniena ir 
džiaugėsi gavusi nors tokios 
mėsos.

Madride yra apie 20,000

mano

MADRIDAS, kovo 30. — rų pašalinami smilčių maiše- 
Frankistų vyriausybė čia ir iįaį, Šovinių apdaužytos ir len' frankistų kariuomenės. Civili- 
apylinkėse paskelbė karo sto- tomis buvusios apkaltos krau nė sargyba saugoja tas Vie
vį. Jtuvės atidaromos ir valomos. | kur yra pakastos minos,

Pasirodė, kad kaip mieste, Požeminių geležinkelių trauki ar’)a pamestos nesusprogdin-
sveikina katalikiškų taip apylinkėse yra šimtai ir niai pradėjo veikti.

Ispaniją, nugalėjusių raudo-' tūkstančiai žlugusio raudonų-j Lšpradžių daugiausia susi- 
nuosius gaivalus, siekusius Is|jų režimo šalininkų - fran- • rūpinta dviem dalykais: gy. 
pana jos pavergimo. , kištų priešų. Iki jie bus išgau- ^ven tojams parūpinti pakanka-

Dienrafitis pažymi, kad ka-.dyti, karo stovis pasirodė bū- mai maisto ir mieste naikinti
1*1 • vi ii T—.* •• *1 1 • «• *11 C4______ • • .

tos granatos ir šoviniai.

PROPAGUOJA TAUTIŠ
KUS DRABUŽIUS

ŠAKIAI. — Kovo mėn. 4-
t&likiškoji Ispanija susilaukia tinas reikalas. Saugumo prie- didžiausius nešvarumus, kad 5 d. Šakiuose buvo Šakių šau- 
Europos moralinės ir politinės monė yra geras daiktas. Poli- tuo būdu apdrausti žmonių 
paramos. Už laimėjimus rei- ciniai organai priversti budė- sveikatų, kuri labai pakirsta.

BRITAI PRIPAŽINO
PASKOLA LENKAMS
GINKLUOTIS
RYGA, kovo 30. — Iš Lon

dono grįžo Varšuvon pulkinin 
kas Adam Kocas, buvęs Len
kijos banko gubernatorius. Jis 
pranešė, kad Britanija Lenki
jai pripažino 50 milijonų dol. 
kredito. Lenkija su tuo kredi
tu iš Britanijos tuojau gaus 
savo amunicijos pramonei pa
kankamai medvilnės, vario ir 
kitokių žaliavų. Vadinasi, kre 
ditas paskirtas ginklavimuisi.

Lenkijos užs.. reikalų minis
tras Beckas ateinančių savai
tę žada būti Londone. Jis ti
kisi ten dar daugiau kredito 
gauti.

Žiniomis iš Varšuvos, Klai 
pėdos užgrobimas labiausia 
sukrėtė lenkus ir vyriausybė 
nusprendė skubiai ginkluotis 
prieš nacių pavojų.

keitė ir grįžusieji areštuoti.

AUSTRALIJOJE PLANUO
JAMA VYRŲ KONS-

KRIPCIJA
CANBERRA, kovo 30. —- 

Australijos premjeras J. Ly-

Tas įvyko gruodžio 9 d. Hin- 
denburgas taip kalbėjo į buvu 
sį nuncijų;

“Leiskite man jums pareik
šti tų liūdesį, kurį mums su
kelia jūsų išvykimas. Nuo to 
laiko, kai mano pirmatakas

, . ,, jus priėmė, kaip pirmąjį akreons pranese, kad vyriausybe ' \ : ,, ,. A..
’ dituotų prie Vokietijos vyriauplanuoja įvesti visų tinkamų 

kareiviauti vyrų privalomų re 
gjstracijų.

Tuo būdu bus padaryta pra 
džia vyrų konskripcijai.

NACIAI SU LENKAIS TU
RI DERYBAS DANCIGO 

KLAUSIMU

VARŠUVA, kovo 30. — 
Lenkai turi derybas su Vokie
tijos naciais Dancigo klausi- 
mu. Stebėtojai nenumato iš to 
kokių nors gerų sėkmių.

sybės uniijų, jau pradėjo devy 
neri metai. Aš esu laimingas 
•iš jūsų išgirdęs, kad savo gy
venimų ir veikimų Berlyne 
jūs atsiminsite visada su ma
lonumu ir kad čia jūs palieka 
te savo draugų. Visi tie, kurie 
turėjo garbęi su jumis susipa
žinti, visuomet atsimins jūsų 
autoritetų, kuris visada buvo 
remiamas nuoširdžiu objekty
vumu, teisingumo dvasia ir 
giliu žmoniškumo pajautimu”.

kia dėkoti Dievui, kurs pasi- ti 
gailėjo nuteriotos šalies ir 
tautos.

Maistas, higiena ir sveikata 
— pirmieji miesto viršininkų 
obalsiai. Kiti visi yra antra- 
eiliai reikalai. Atvežamo mai-

SLOVAKAI PASIDUODA 
VENGRAMS

BRATISLAVA, kovo 30. 
Slovakų vyriausybė nuspren
dė pasiduoti vengrams, užė- 
musiems nemažus Slovakijos 
plotus Karpatų Ukrainos pa
sieniu.

MIAJA ŽADA “GRĮŽTI”
ISPANIJON

OBANAS, Algerija, kovo st° "k“™
30. - K Ispanijos į čia sn sa kist» Mdaryta. dangiansia H
vo Stabo nariais pabėgęs Ma- moten'1 WPim0 °r<5anisa«ja 

vardu “Sočiai Aurilio”.drido raudonųjų vadas gen. 
Miaja grasina, kad jis * * grįš 
Ispanijon greičiau nei kas ma

Be to, daug rūpinamasi pa 
tvarkyti įvairias visuomeninės

nytų”. Girdi, kova bus atnau naudos įstaigas, ypač elektros 
jinta. j šviesų gatvėms ir namams.

lių moterų rinktinės sporto 
kursai, kurių metu tų kursų 
instruktorė Eidukevičiūtė lai
kė paskaitų, apie tautiškuo
sius moterų drabužius.

JRENGE SKALDOS 
MALŪNĄ

ŠAULIAI. — Keli šiaulie
čiai Tauragnų km. įrengė nau 
jų akmenims smulkinti maliV 
nų. Malūne gaminama smulki 
skalda plentų remontui. Malu 
nos varomas vandens jėga.

ITALIJA GLAUDŽIUOSE 
SANTYKIUOSE SU

ISPANIJA

ROMA, kovo 30. — Musso- 
lini pasiuntė sveikinimų laimė 
jusiam karų Ispanijos naciona 
listų vadui gen. Franco.

Mussolini pareiškia, kad ko 
va prieš bolševizmų italų ir 
ispanų tautas taip glaudžiai 
surišo, kad draugingų santy
kių glaudumas liksis visados 
stiprus ir nesuardomas.

ŪKININKAI ŠELPIA NE
TURTINGUS MOKS

LEIVIUS
MARIJAMPOLE. — Rygiš 

kių Jono vardo gimnazijos va 
dovybė mokinių tėvams buvo 
išsiuntinėjusi lapelius, kuriuo
se prašė mokant už mokslų, 
paaukoti po 2,50 Lt. neturtin
gų moksleivių šelpimui.

Šį paraginimų kilnesnės šir 
dies tėvai priėmė su noru ir 
aukojo didesnėmis sumomis, 
negu buvo nustatyta.

JAPONAI IŠSIŽADA 
KINIJOS SKOLŲ

ŠANCHAJUS, kovo 30. — 
Japonų kariniai , autoritetai 
Kinijoje pranešė, kad Pekino 
ir Nankino kinų režimai išsi
žada visokių svetimų šalių kre 
ditinių paskolų, pripažintų 
gen. Čiang Kaišeko režimui.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian- 

dien numatomas saulėtumas ir 
šilčiau.

Saulė teka 5:35, leidžiasi
PLATINKITE “DRAUGĄ” 6:14.
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lui pasio lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
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Dar Del Naujosios Vyriausybės

New York Times paduoda smulkmeniškes- 
nių žinių apie pasikeitimą Lietuvos vyriau- 
gynėe. V. Mirono ministrų kabinetas pasi- 
uauKęs kovo k? dieną. Pradžioj prezidentas 
Antanas Smetona buvo pakvietęs gen. Stasį 
Raštikį, kariuomenės vadą, sudaryti naują 
muustrų kaometą. Tačiau jis atsisakęs. Ta
da prenueru pakvietė gen. Joną Černių, nuo 
1935 metų pradžios buvusį kanuotnenes ge
neralinio Štabo viršininką,

Times korespondentas aiškiai pažymėjo, 
kad Klaipėdos krašto praradimas žymiai su
stiprino žmonių troškimą Lietuvoje, kad nau
ja vyriausyoe būtų sudaryta platesniais pa 
giuioais ir tautininkai buvę priversti tartis 
su opozicijos >partijų vadais.

Z • > į ' • C • • • • ■ y

Tiesiog iš Kauno United Press pranešė, 
kad kiięs krizis .privertė atsistatydinti tau- 
tuhiiKų vyriausybę ir tuoj imtis sudaryti 
naują, bet jau kitokiais pagrindais, būtent 
ne iš vienos, bet iš kelių politinių partijų.

i_ Daug kas stebisi, Ižad^naSĘą luinistrų ka
binetą sudarė gen. Jonas Černius, karo žmo
gus, ligšioti visai nedalyvavęs jokiame poli
tinio krašto gyvenimo veikime. Stebimasi ir 
dėl to, kad į naują kabinetą įeina net keturi 
generolai ir dėl to išrodo, kad naujoji vy
riausyoe, tai generolų vyriausybė.

■PĘĄJggAl

APŽVALGA
šaudo, Bet Netaiko

R. Mizara “Laisvėje” (kovo 27 dieną ci
tuoja “Draugo” editorijalą iš kovo 22 die
nos dėl Klaipėdos netekimo ir skundžiasi, 
kad mes visi lietuviai nesueiname į bendrą 
frontą net ir Klaipėdos reikalais, tik atski
rai dejuojame ir protestuojame. Apie save 
ir savuosius jis taip sako: “Kiek tai palie
čia mus pačius, laisviečius, pilniausiai su
tiktume eiti su kiekvienu lietuviu...

Įdomu. Nuo kada gi tie “laisviečiai” (tei
singesnis vardas staliniečiai) pasidarė tokie 
sukalbami, tokie tolerantiški, kad eitų su 
kiekvienu lietuviu... Juk staliniečiai visuo
met fanatiškai tik Staliną garbino ir kas jo 
negarbino, tas visiems staliniečiams buvo 
priešas, buržujus, atsilikėlis. Juk tas garbi
nimas dar nepasibaigė.

Į bendrą darbą mes visi galėtume sueiti

Politines Vėtros Lietuvos 
Rytuose Ir Vakaruose,

Kaimynų Užmačios Lietuvos Nepriklausomybei 
Ir Desperatiškos Tautininkų Pastangos 

“Išsilaikyti” Valdžioje
(Tęsinys)

i

Apie Vilnių negalima 
nė dainuoti

Lenkai neklydo tikėdami, 
kad jų tikslams labai sėkmin
gai patarnaus p. Smetonos di
ktatūrinis aparatas. Iš tikrų, 
nuoširdžiam lietuviui nepa
kenčiamai koktu, kai patrio
tų savanorių sukurtos Lietu
vos duoną valgąs koks nors 
činovninkėlis, norėdamas įsi
teikti “tautos vado” linijai,ir reiktų sueiti, tik ne tokiam darbui, kurį. 

dirbo Krilovo pasakėčios gulbė, lydeka ir vė-1 gU visu bukaprotišku atkaklu- 
žys... Jei gulbė trauks į viršų, lydeka į vaa- mu išeina prieš savo tautos
denį, o vėžys atbulas atgal, tai vežimas tik 
rai iš vietos nejudės. Taip ir mūsų bendras 
darbas.

Mūsų bendram darbui reikalingas bendras 
tikslas, o kol staliniečiai laiko savo tėvynę 
Rusiją, kol jiems artimesni Rusijos politiški 
ir kultūriški reikalai negu lietuvių tautos 
ir Lietuvos — kokia gi čia gali būti kalba 
apie bendradarbiavimą.

Šaudote, bet ne taikote. Išmokite taikyti. 
Tam reikalingas šioks toks nuoširdumas, ne 
dviveidis žaidimas.

Šių Dienų Dokumentas
Pelekų parapijos (Breslaujos apekr.) lie

tuvių delegacija kovo 5 dieną įteikė Vilniaus 
arkivyskupui prašymą, kurio nuorašas yra 
tokis:

ir valstybės interesus. Tokių 
ponų persistengimo pavyzdžių 
pilnas dabartinis Lietuvos gy
venimas. Jei tatai iŠ esmės 
nebūtų tragiška, su jumoru 
reiktų parašyti, kad toks Ro
kiškio apskrities viršininkas 
cenzūruodamas Kamajų šaulių 
būrio vaidinti pasirinktą vei- 
kaliuką visur išbraukė žodį 
“Vilnius”, kad kai po vilnie
čių koncerto valstybės teatre 
publika spontaniškai uždaina
vo “Į Vilnių, į Vilnių tą my
limą šalį”, buvo išjungtos ele
ktros šviesos ir publika tam
soje arba kad gen. Nagevičius 

į iš Lietuvos išsiųstas (valdiš-
“Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Vilniaus ini™s) tik todėl, kad 

DictuutjOa Vilniuj, j SpaĮj^ kaip jr kiekvienais
Parapijiečiai Pelekų parapijos Apso vals. metais, buvo įsakęs Karo Mu- 

Rrėslaujos apskričio ziejaus vėliavą nuleisti pu-
__ _____ -J» !' 5UJ.4* ,Prašymas • ------ ---------- .i

1938 m. gruodžio mėnesį atvažiavus mūsų 
Pelekų parapijjon klebonauti kunigui B. Za- 
bludovskiui, neskaitoma sekmadieniais lietu
viškai šv. Evangelijos ir nepriimama lietu
viškai išpiažlnties, krikšto, šliūbų. Sakosi vi
sai nemokąs lietuviškai. Mes lietuviai suda-

Matyt, vyriausybė sudaryta iš visų tau- ,, Dūse Peleku naranijiečių(ttm ir valstybiškai nusiteikusi, parttj, ir T.!. ™
iš kariuomenės šulų dėl to, kad šiuo pavo
jinga momentu turėti tikrai stiprią vyriau- 
syoę ir kad neleisti naciams labiau įsigalėti 
neiuvoje.

Metasi į akis ir tai, kad tautininkų par
tija naujoje vyriausybėje neturi nė vieno 
“rtipraid ” savo šulo.

Žodžių Karas

Pastaruoju laiku Italijos diktatorius Mus- 
aouai ir prancūzuos ministras prirrobrinkąs 
ANUadier karbonus kariauja, žodžiais šaudo 
į viens kitą.

’Mussolini keliais atvejais yra pareiškęs 
reikalavimą, kad Prancūzija atiduotų Itali
jai kai kurias kolonijas Afrikoje. Ligšiol 
prancūzų politikai vis dar nedavė aiškaus 
atsakymo, bet paskutinėmis dienomis Pran
cūzijos premieraa Daiadier kategoriškai Mus- 
•ounnn atsakė, kad prancūzai nė vienos pė
dos žemės neužleis nei italams nei kam ki
tam.

Kadangi Mussoiinis nekartą yra pasakęs, 
kad jis dėi kolonijų karinus, jei jos geruoju 
neous jam atiduotos, tai dabar jau aišku — 
italai turės kariauti. Bet ar ištikrųjų ka
riaus, tai daug pareis nuo Vokietijes nacių. 
Be jų pritarimo ir aiškaus sutikimo padėti, 
italai nedrįs karą pradėti.

šia proga reikia pastebėti, kad Mussoiinis 
gad jausti “baisią nelygybę”. Jo ‘‘drau
gas’’ Hitleris be karo Vokietijos sienas ple
čia, o jam, Mussoliniui vis reikia kariauti. 
Italai turėjo kariauti su Etiopiją ir tas kat
ras jiems labai daug kainavo, neapsieis be 
karo, jei ir dengiau šėmių jis norės pasi
grobti. Matydamas tekią “nelygybę” ir “ne
teisybę”, Mussoiinis dėl to pyksta ir des
peratiškai šūkauja.

skaičiaus. Esame labai tuo susirūpinę. Su 
kun. klebenu B. Zabludovskiu kalbėjome pa
vieni parapijiečiai ir mūsų atstovai, dėl ne- 

1 skaitomos lietuviškai šv. Evangelijos, neklau- 
I symo lietuviškąja išpažinties, krikšto, šliūbo. 

Kun. Klebonas pasakė, kad lietuviškai visai 
nemoka.

Turėdami kun. kleb. nemokantį lietuviškai, 
jau du mėnesiai kaip negirdime bažnyčioje 
lietuviškai Dievo žodžio. Artinantis Velykoms 
negalėsime atlikti velykinės išpažinties. O 
taip pat krikšto ir šliūbų, kaip jau buvo at
sitikę prie kun. Zabludovskio.

Sudarydami mes lietuviai pusę Pelekų pa
rapijiečių ir neturime savo bažnyčioj lietu
viškai pamaldų.

Maloniai prašome Jūsų Ek&oelenciją iš
klausyti mūsų prašymą, duoti dalį mums 
mūsų bažnyčioj pamaldų lietuviškai, kurias 
anksčiau turėjome, ir kunigą kleboną, mo
kantį lietuviškai”.

Prašymą pasirašė šių sodžių atstovai: Ju- 
tiškės, Dvarčinių, Obolykščių, Maceliškės ir 
Vainiūnų.

Kad Vilniaus krašto lenkinimas eitų pla
tesniu mastu, lenkų vyriausybė verčia dva
siškąją valdžią lietuvius kunigus skirti į 
lenkų parapijas, o lenkus — į lietuvių. Nuo 
tokios politikos skaudžiai nukenčia žmonių 
dvasios reikalai.

siau stiebo..;
Taigi, lenkams yra ko ste

bėtis, jog per 10 mėn. Lenki
jos Lietuvos santykiai taip su 
draugiškėjo! Bet visa fai kaip 
tik ir išryškina paslaptį, ku
rio Lietuvos kaimyno pusėje 
p. Smetonos ir jo patikėtinių 
simpatijos ir kokie buvo per
nykščio lenkų ultimatumo už
kulisiai. Beje, kai dėl tų užku
lisių, galima dar paminėti įdo
mų faktą: Lietuvoje oficialiai 
nebuvo paneigta vieno dienra
ščio sensacija, kad dar kovo 
10 dieną lenkai su cmug pa

kartą įrodė savo gerą valią. 
Lieką nedaug ką padaryt, kad 
mūsų kaimynystės santykiai 
būtų visai sutvarkyti”. Po šių 
melagingų p. diplomato žod
žių lenkai dar kartą savo “ge
rą valią” įrodinėdami Vilniu
je uždarė paskutinę lietuvių 
mokyklą, o mūsų valdinė ži
nių agentūra pranešė, kad Va
ršuvoje įsteigta (tokia politi
nė partija, kuri savo tikslu 
turinti kurti lenkų imperiją 
su personaline Lietuvos 
Ukrainos unija...
Viešą pralaimėjimą 
Seka kitas 1

Rytų fronte pralaimėjimams 
vis gausėjant, skaudžių smū
gių teko patirti ir Vakaruose. 
Vokietijos galybės įspūdingas 
padidėjimas Centralinėje Eu
ropoje labai drąsiai nuteikė 
kituose kraštuose gyvenančius 
vokiečius ir suvokietintuosius, 
jų tarpe ypatingai klaipėdie-. 
čius. Sujudo, susiūbavo Lietu
vos vakarai. Seimelio rinki
mams buvo rengtasi ir jie pra
vesti su plebiscitine nuolaika 
Prieš sąmoningus klaipėdie
čius lietuvius buvo pavartota 
tokia demagogija, toks smur
tas, kad rinkimuose jie jokiu 
būdu negalėjo laisvai paeinau 
doti savo pilietinėmis teisė
mis. Apie 5000 (turėjusių tei
sę rinkti lietuvių buvo prie 
urnų neprileisti, tokiu būdu 
iš lietuvių buvo atimta apie 
150,000 balsų, kas reiškia du 
atstovus

Po Svietą Pasidairius |
« — Ar moki “Oičia

Mahanojaus Saulė ve kų <^'(Tėve mūsų)!

Tak točno (taip tikrai).
naš”!

ir

nesą:

“Jei Būčiau Katalikas...”

Kažin kur Lietuvos šiaudinėje pastogėje 
gimė vaikelis. Tėvai pamaldūs lietuviai. Rū
pinosi ne tik vaikelio kūnu, bet ir jo siela. 
Artimiausią sekmadieni nusiuntė kūmus į 
parapijos bažnyčią ir pakrikštijo garbingu 
Leono vardu, per tą vardą, per katalikišką 
krikštą įvesdintas vaikelis į Katalikų visuo
menę, prirašytas Katalikų bažnyčion...

Dėja... laikas bėgo, visokie vėjai Leonui 
pro ausis pūtė, pripūtė soriaHstiškų, komu
nistiškų ir pagaliau staliniškų puvenų ir mū-

— Ni kak niet.
Čia Žilinskas jam iškelbėjo•Vyrucziai, ateina bobų 

dyne!
Moterėles nešalo ja kelnes o Po to vėl klausia: 

vyrai dabar pradėjo naudoti — Ar turi vaikų!
szilkinius marszkinėlius, taip — Tak točno.

visą “Tėve mūsų” rusiškai

vadinamus “stepinsus”. Jei
gu nežinote kas tai yra tai pa 
klauskite savo moterių o jos 
jums parodys kas tai yra.

“Tieji “stepinsai” yra pa
siūti isz szilko — taip kaip 
moterių, ne tai kelnaites ne 
marszkinei, ot, tik šmotelis 
szilko su pradurku ir viskas. 
O gal neužilgio devėsim truin 
pus andarokus, kaip Skoczma 
nai, su nuogoms kiszkoms”..

Rasiejaus kariuomenėj,- vie-'v I * I • ' i i' ' r Vnam Peterburgo raitelių pul
ke naujokų nioky tojum (učite 
liu) buvo lietuvis Bronius Ži
linskas. Sykį, pristačius būrį 
naujokų, Žilinskas paklausė 
Vasilio Efranovo;

— Ar moki persižegnoti 
— Ni kak niet (visiškai ne),

— atsakė naujokas.
— Ar geri vodkų (degtinę)!

— Ar daug?
— Tak točno.
— Kiek?
— Ernesty, Nataša, Vasily. 

Tatjana ir daug, ^jaug kitų.
— Ar eini į cerkvę!
— Ni kak niet.
— Ar šokį kazaką!
— Očen harašo (labai ge

rai).
Girdėjęs tokius Žilinsko 

klausimus ir naujoko atsaky
mus, pulko kapitonas Popov’ 
as priėjęs prie būrio karinin
kų pasigyrė:

— Gospoda oficery, vidali 
vi komedijų; litovec, rimsko- 
katoličeskii učit naševo pravo- 
slavnavo gospodina sukina sy 
na i eščo ruskavo. (Ponai ka
rininkai, matėte komediją: 
lietuvis Romos katalikas mo
kina mūsų pravoslavą poną 
kalės sūnų ir dar ruskį.) A. P.

vokiečiai iškilmingai pašau- ignoruojanti Lietuvos teismus,
liui rodo: va, žiūrėkit, kaip 
Lietuva mus nualino 1

Varomas lAbai intensyvus 
Klaipėdos krašto sunacinimas.
Lietuvos suverenumas ir lie- 

Taigi, normaliomis tuvių kalba net oficialiose į- 
sąlygomis lietuvių sąrašai bū- staigose arba visai ignoruo
tų galėję pravesti ne 4, bet jama arba nustumta į antrą
tikriausiai 6 atstovus.

Kitas jau dalykas, kad per
šio seimelio rinkimus prieš 
lietuvius buvo atgręžtas Lie
tuvos vyriausybės (!) anks
čiau išleistas savivaldybių į- 
statymas, pagal (kurio nuosta
tus prie rinkimų prileidžiami 
tik su tam tikru cenzu, prak
tikoje — valdininkai. P. Sme-

vietą. Valstybės ženklai: Vy
tis, vėliavos, liet. valstybinin
kų paveikslai pašalinti. Tėva
ms padarytas spaudimas atim 
ti vaikus iš lietuviškų moky
klų ir leisti tik į vokiškas. 
Direktorija viešai pasiskelbė)

atsisakė prisiekti Lietuvos ko
nstitucijai, išreikalavo klaipė
diečiams beveik nemokamas 
vizas į Vokietiją, pašalino iš 
Klaipėdos krašto Lietuvos sau 
gumo policiją, atleido iš įmo
nių daugelį lietuvių darbinin
kų, išreikalavo iš kalėjimų 
paleisti visus vokiečius (ii 
kriminalistus!), net į centro 
įstaigas priimti ir nacionalso- 
cialistiškų pažiūrų valdinin
kus ir t.t. ir t.t.

(Bus daugiau)

lankesniais pasiūlymais krei-1 tona savo laiku tuo įstatymu

Iš TT. Marijonų Prov. Kun. J. J. Jakaičio 
Laiško šv. Pranciškaus Vienuolyno Viršininkei *

pęsi į tautininkų vadus, duo
dami suprasti, kad ta pasku
tiniąja proga nepasinaudojus 
garbingiau susitarti, už savai
tės būsiąs ultimatumas. Mūsų 
“vadai” visą savaitę delsę 
nieko neatsakydami, tuo iš
provokuodami žinomąjį ulti
matumą Taigi jis mūsų “va
dams” nebuvo nesitikėtas ir 
nepageidautas. Matyt, many
ta, jei jau santykius su len
kais šiaip ar taip reikia pra
dėti, dargi pavėluotu laiku, 
tai geriau tautos nepasitenki
nimą nukreipti nuo savęs, te
gu sau ir į tautą ir valstybę 
kompromituojantį ultimatu
mą...

Neseniai Lietuvos mini sto
ris Varšuvoje p. ftaulye įteik
damas savo skiriamuosius ra
štus Lenkijai, pasakė: “Abi
dvi šalys daugiau kaip vieną

norėjo sau užsitikrinti “rin
kėjus”, o štai (tą asmens nau
dai išleistąjį įstatymą vokie
čiai atsuko prieš Lietuvą... Ir 
ne vien tik tautininkįŠkasis 
savivaldybių įstatymas lietu
vių tautai ir valstybei žalin
gas. Kas būtų, jei neduok Die
ve, panašiu būdu prieš Lietu
vą svetimieji atkreiptų lietu
vių (!) rankomis išleistus 
spaudos ir organizacijų įsta- 
tymusl Kas būtų juos pilnai 
gyvenime pritaikius!...

Po karo stovio nuėmimo na
ciams Klaipėdoje ėmus aro
gantiškai siausti, visiems ki
tiems ten susidarė nepaken
čiamos sąlygos. Kasdieninis 
teroras daug ką ypač iš ne
lietuvių, privertė Klaipėdą a- 
pleistl, dėl to vietos įmonėse 
susidarė didelių ekonominių 
sunkumų. Bet tuos sunkumui

S. S. Brazil 
Vas. 28, 1939

Did. Gerb. Motina Aloyza,
Šv. Pranciškaus Seserų 
Generalei Viršininkei 
Pittsburgh, Pennsylvania. 
Brangioji Motina General ė:

Rašau baigdamas kelionę. 
Už dienos apleidžiame laivą 
galutinai. Pakelyje atlankėme 
Barbados, Rio de Jane i r o, Sao 
Paulo, Santos ir Montevideo.

Geriausių įspūdžių išsivežė
me iš Sao Paulo. Tai tvirčiau
sia lietuvių kolonija Pietuose. 
Ten esant dviem jauniem ir 
uoliem kunigams ir penketai 
seselių — katalikų susiprati
mas kilte kyla ir lemia gerą 
ateitį. Didelės reikšmės yra 
faktas, kad Sao Paulo lietu
viai yra susimetę į atskirą di- 
striktą; tas yra ypač svarbu 
ateičiai.

sų Leonas (Pruseika) užvakar dienos “VU- sakai ir komunistu, juk ir katalikus į bendrą 
nyje” užmiršęs ir savo vardą, ir savo ftio-. frontą kvieti kovai su fašizmu, nes bosas
tiną ir savo kraštą, parsidavęs supuvusioms Stalinas tokias instrukcijas davė~.

Kataliku buvai, kataliku tebesi, tik iš ka
talikybės sienų išėjęs pačius katalikus nieki
ni, Dievo rykštės paliestos šalies despotą gar
biai...

Stalino idėjoms šaukia: “jai katalikas bū
čiau”—.

Kuo gi eei, Leone! Juk nedrąsiai tepaai-
* 1 it;! 
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Visos seselės yra sveikos ir 
patenkintos, pripratusios. Grį
žti nei viena nenorinti. Jos 
vardą irgi turi gerą- Mokyklą 
atidarė su dviem skyriais 
abudu pilni, tariant kupf 
virš šimtą mokinių. Sesei 
tenai dirba labai naudingą da
rbą. Spėju, kad jis ateityje ne 
vien lietuviams, bet ir pa
tiems Braziliečiams teiks daug 
naudos, vesdamos, pavyzdingą 
Amerikos tipo mokyklą. Nors 
turtais, gal, seselės tenai ne
pasižymės, bet nuopelnais Die 
vui ir aauda žmonėms, tai ti
krai

Ten karštas klimatas į žmo
gų veikia. Bet joms esant iš
auklėtoms U.S.A. it iš čionai 
gaivinamoms galima tikėtis 
kad jos bus ta druska pasau
liui, apie kurią Kristus kal
ba, taikindaimas saviesiems.

Jūsų įduotas lauktuves į- 
teįkėme. Ged seselės pačios a- 
pie tai parašys. Mes visi trys 
esama sveiki.

Pavedame mūsų naujus už
daviniu? Jū«ų maldoms.

Kon. JJ j. Jakaitis, MIO
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Dalykai Kuriems Verta Gyventi
(Iš angliško vertė KUN. ANT. M. KARUŽISKIS)

SKYRIUS XXIV. gų; jie prasivers dangiškoje
Šis Ir Būsiantis Gyvenimas tikimoje iki kiekviena jų bū

tybės galimybė bus atsiekusi
(Tęsinys)

Yra suraminimo šiame tik
ins, kurių gyvenimas išrodo 
čia nepasisekimu. Yra daug 
tokių gyvenimų. Jie buvo liū
desio sutriuškinti ir sudras
kyti, nugalėti gyvenimo ko
vose. Jie sunkiai vargo, bet 
nelaimė sekė juos visame, kų 
jie mėgino. Tokiems gyveni
mams bus gana laiko amžinuo
se metuose išaugti j pilnų ir 
tobulų grožį.

Yra gyvenimų, kurie nukir
sti pirm kokios jų pajėgos iš
sivysto. Tūkstantis malonių 
vilčių susirenka aplink juos 
— visos, motinos sapnai dėl 
jos kūdikio. Ūmai jie nukirs
ti kūdikystėje arba ankstyvo
je jaunystėje. Pumpuras netu-

savo geriausių laipsnį.
Yra gerų žmonių, kurie vil

ties nustoja šio pasaulio nu
siminimuose. Jų sielos yra 
kapai pilni palaidotų dalykų. 
Giliai į šiuos kapus nuėjo ank- 
malonios mintys, kilnios inte- 
stvvi sapnai, grožio regėjimai, 
neijos, šventi jausmai ir skai
stūs pasitikėjimai. Jie pasi
lenkia liūdnume virš jų ne
gyvųjų, sakydami, “Nėra nau 
dos 'man tolinus gyventi. Gy
venimas yra dabar man tuš
čias. Nėra nieko verto liku
sio kam gyventi. Kiekviena 
meili gėlė suvyto.” Krikščio
niškas tikėjimas turėtų išbla
škyti tokį jausmų. Vienų va
karų j Jėzaus kapų nuėjo sal
džiausios viltys, meiliausios 
meilės, švelniausios mintys,

Jaukus Kuršių marių pakrantė® kampelis ti es Juodikrante, Klaipėdos krašte. (VDV pboto)

ATSISAUKIMAS Į BUVUSIUS SAULIŲ 
SĄJUNGOS NARIUS

Tėjo laiko prasiverti trumpo-• sliaisjiausi repni„i, maloniau- 
je vasaroje. Jis yra nuskintas, sį mažo ištikimų prietelių bū
vis dar glausdamas savo dru- re|i0 rapnai. Prie to kapo, 
žiai sugniaužtose taurelėse vi- sau]e; besileidžiant žemyn, ve-
sas jo meilumo, galės, ir gy
venimo galimybes. Liūdėsis a- 
pliūdi viltis, kurios rodos su
naikintos ir iškala ant mar
murinio stulpo arba kaladės 
kokį nepilnumo simbolį. Ta
čiau, kuomet tikime į nema
rybę, kų reiškia, kad pumou-

rkiantieji stovėjo, sakydami. 
“Visos mūsų širdžių viltys 
guli čia palaidotos — visas 
mūsų džiaugsmas, visa mūsų 
meilė”. Bet trimis dienomis 
vėliau tas kapas buvo atidary
tas ir tos palaidotos viltys, 
džiaugsmai ir meilės buvo pri

ras neprasivėrė ir neatsklei- i keltos ir gyveno vėl palaimin- 
dė savo grožybės šioje kapo tame gražume. Kų Jėzaus prie 
pusėje? Bus gana laiko ne-geliai manė, kad jie buvo am- 
marybėje kiekvienam tokiam žinai praradę, jie visai nebu-
gyvenimui išleisti savo gra
žumų.

Velykų lelija buvo atsiųsta

vo praradę. Jų širdžių turtai 
buvo tiktai palaidoti, kad jie 
galėtų pakilti nemariame gra-

turinti ant savo kotelio kelis, žume. Tos sėklos paliko gar-
neprasivėrusius pumpurus. Į 
dienų arba dvi šie pumpurai 
prasivėrė ir išleido savo kvap
snį į orų. Taip bus ir su vai- 

ir jaunuolių gyvenimu, ku-

bingomis Velykų lelijomis. 
(Bus daugiau)

Juo mažiau liuosybės turės 
gerumas, tuo daugiau bus 

pereina nuo žemės į dan- varžoma liuosybė.

Daugelis Amerikos lietuvių, 
gyvendami Lietuvoje, priklau 
sė prie Šaulių Sąjungos. Iš
vykimas iš Lietuvos ir apsi
gyvenimas kitoje valstybėje 
neturėtų būtį priežastimi vi
siško išstojimo iš tos garbin
gos šaulių šeimos. Nors nau
joji mūsų gyvenimo vieta ir 
pakeitė mūsų aktyvumų Šau
lių Sąjungos narių eilėse, vie
nok duotas žodis ir pasižadė
jimas įpareigoja visur ir vi
suomet būti ištikimais mūsų 
Tautos nariais. Toji mūsų pa
reiga privalo būti neišdildo
ma ir nepakeičiama nežiūrint 
vietos ir aplinkinio gyvenimo 
sąlygų.

Švenčiant Lietuvos dvideši
mties laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo sukaktį, Amerikos 
lietuviai, vadovaujant buvu
sių Šaulių Sąjungos narių, iš
ugdė pirmuosius Šaulių Sų- 
gos aviacijos sparnus, šian
dien Šaulių Sų-gos aviacija, 
Amerikos lietuvių padovanotų 
lėktuvu tapo paskatinta dar

didesniu pasiryžimu plėstis ir 
stiprėti taip, kad šiandienų 
jau turį net tris gerus lėktu
vus ir nemažų būrelį pareng
tų lakūnų.

Šie 1939 metai ypatingos 
svarbos metai Liet. Šaulių Są
jungai. Birželio mėn. 24 d., 
Šaulių Sų-ga švenčia dvide
šimties metų organizuoto vei
kimo sukaktį. Mes, Amerikos 
lietuviai, ypatingai tie, kurie 
buvome šaulių Sų-gos narių 
eilėse, turime šių reikšmingų 
sukaktį gyvai pajusti ir ko
kiu nors būdu prisidėti prie 
apvaikščiojimo.

Šių vasarų, kaip kelios de
šimtys tūkstančių uniformuo
ti) šaulių suvažiuos iš visos 
Lietuvos kampų į laikinųjų 
sostinę Kaunu pagyventi tų 
reikšmingų sukaktuvių ūpu, 
tai mes, Amerikos lietuviai, 
buv. šauliai, turime nors per 
savo atstovus dalyvauti ir pa
reikšti savo džiaugsmų ir pri
sirišimų tai garbingai organi
zacijai.

Atsišaukiame į visus Ame
rikoje gyvenančius buv. šau
lius, prašydami atsiliepti lai
šku ir patiekti savo sumany- 

' mus ir patarimus, kokiu būdu 
' galėtume prisidėti prie tos 
garbingos sukakties paminėsi
mo. Prašome ir ne šaulius at
siliepti ir rimtus Jūsų pata
rimus sunaudosime. Laiškus 
rašykite kuo greičiausiai, kad 
galėtumėm gTeitai juos aptar
ti ir paskelbti spaudoje. Jei 
bus reikalo bandysime šaukti 
visų buv. šaulių ir rėmėjų 
suvažiavimą. Buv. šauliai pra 
šomi pranešti savo vardus, pa 
vardes, adresus ir kokioje ri
nktinėje ir būryje priklausė
te, nes visų vardu bus pasių
sta pasveikinimas per Ame
rikos lietuvių buv. šaulių at-

Ridean 11.11, Kanada gubernatorio rezidencija Ottavoje, kuriuose bus aps1S,oKs 
karalius šios dominijos vizito metu. (Acme photo)

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

BROCKTON, MASS., kun. 
J. Švagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MTC.

ELIZABETH, N. J., kun. 
J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 26— 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,, MICH., kun. J. 
Čižausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio 
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRINGFIELD, ILL., kun. 
S. Yunkerio klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 7—9 —• 
kun. P. Malinauskas, MIC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
— knn. V. Andrinška, MIC.

PltOVTDENCE, R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — knn. V. Andriuška, M.to.

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

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

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

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

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

fčiulionis, MJ.C.

vasarį vykti į Lietuvą, pra
šome savo laiške tai paminė
ti. Laiškus rašykite šiuo ad
resu: V. Trainis, 10712 — 
llgth Str., Ricbmond Hill, N. 
Y.

Buvusių šaulių Brooklyno 
Valdyba

KLAUSYKITE

New City Fntere Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kiloeycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
Šakar Makar Moterų Cborag ir didelė eilė kitų radio 
žvaigždžių.

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti. Išnnomnoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti. Atminkit* ‘Brųro’ ClamiifiAd 8kvr

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

Amerikos Lietuviai Važiuokite į 
New Yorko Pasaulinę Parodą 

Įspūdingomis Grupėmis

k
 150 metų atgal tėvai šios tė

vynės pastatė pamatus laisvos 
respuplikos, kurioj šiuo laiku gy
vena daug tūkstančių lietuvių a- 
teivių. Lietuviai taipgi daug pri
sidėjo prie pastatymo šios lais- 

, vos šalies.

b Dabar lietuviai iš visų Arae- 
* rikos valstybių vyks į New Yor

ko Pasaulinę Parodą. Ši paroda rengiama pa

minėti 150 metų jubiliejų inauguracijos pir-j 
mo Amerikos prezidento, Jurgio Washingtono, 
kurio atminčiai New Yorko Pasaulinė Paroda 
buvo įsteigta.

Amerikiečiai, iš Lietuvos ateiviai, turės pro-' 
gų pėmatyti, kiek jų protėviai prisidėjo prie 
pastatymo šios didingos šalies. Taipgi turės 
progų pamatyti Lietuvos pavilijonų ir daly-, 
vauti Lietuvių dienoje rugsėjo mėnesyje.

Patogus, Žemos Kainos Planas, Kuriuo Kiekvienas Lietuvis 
Galės Pasinaudoti

Kad kiekvienas lletuvys galfttų pasinaudoti Ma 
kelione, buvo nudaryta* grupių ekskursijų pla
nas. kuriuo kiekvienas keleivis gaus temos kai
nos kelionę Ir trijų dienų vakacljas New Yorke.

Tu r* sltei progą pamatyti Ameriką, susitikti su 
senais draugais ir patintamais ir dar aplanky
ti Pasaulinę Parodą kelius kartus per S| lai
kotarpi.

Dėl ekskursijos informacijų kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 S. Oakley Avė. Tel. CANal 7790

NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THI WATIR LKVIl ROUTI • • • YOU CAN SLIIR

' . ' -•



fZ

K
THE FAMILY r EflT'NG IN <SOCH MIGH 

FAttrriN KoTecs cosrs a 
Fortune'• C'iecv littvf 

Movė Oosts PteKjry

lW.-a

___________ By H. T. Elmo
yjHATS SUS
IDĖK’ OM A <?VEAR 
o«y eure tms >00 
CbM5 VJHM A 
»»imCOAT RuGBERS 
AMO AN UM8REI.LA7.

M8bDETROITO LIETUVIU ŽINIOS
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Senų Ir jaunų 
Darbuotojų Sus-mas

Susirinkimo diena ir vieta 
bus paskelbta spaudoje.

Komisija: P. Medonis, S. 
Atkočiūnas. M. Šimonis.

Tarp kai kurių asmenų ki- Qavo Brangią Dovanų 
lo sumanymas surengti senų &
darbuotojų vakarienę prisimi-' Prieš kelias savaites Grybų 
nimui darbuotės laikų ir tam šeima gavo iš Romos nuo kun.
tikslui buvo sušauktas laiš
kais susirinkimas kovo 22 d., 
Šv. Antano par. mokykloj. Su
sirinkime dalyvavo net 12 as
menų iš visų trijų parapijų:

V. Draugelio, MIC., labai bra
ngių dovanų — gražų rąžan
čių paties Šv. Tėvo Pijaus XI 
pašventintų. Už tokių dovanų 
Grybų šeima nuoširdžiai dė-

'y

- o

S. Atkočiūnas, Sitkauskas, J. koja kun. V. Draugeliui.
A. Blaižis, K. Daunis, P. Gry
bas, J. A. Cress, A. Ambra- 
sienė, P. Medonis, J. II. Me- 
dinienė, K. Samsonas, B. Da-

Reikia pažymėti, kad kun. 
Draugelis, kaipo artimas Gry
bų giminė, savo laiškuose Ce- 
ralui, kaipo moksleiviui, tei-

pkienė ir M. Šimonis. Paaiš- | ^*a ^au» gražių patarimų, ko- 
kinus kokiam tikslui šis susi- ^ių mokslo šakų ipasirinkti
rinkimas šauktas ir kiekvie
nam dalyviui pareiškus savo 
nuomonę, pradėta kalbėti rei
kalas sudaryti tamprius tų da
rbuotojų ryšius ir ne tik vie
nų kartų surengti pramogėlę, 
bet suburti j krūvų visus kaip 
senus, taip ir jaunus darbuo
tojus iš visų trijų parapijų. 
Vienbalsiai pageidauta, ir į- 
galiota komisija, pakviesti vi
sus klebonus, kurių nurody
mais bus galima plačiau dar
buotis. Sekantis susirinkimas

prie ko kreiptis, kaip yra sva
rbu jauniems platus susipa
žinimas, kur paties asmenybė 
labiau linkus. Tokie laiškai ir 
jaunuolį užinteresuoja labiau 
gilintis į mokslų. Labai nau
dinga moksleiviams susiraši
nėti su aukštesnio luomo as
menims, žinoma, kurie nuro
do tiesius kelius prie šviesos.

Parapijos choras rengiasi 
prie Šv. Velykų iškilmių baž
nyčioj. Seserys rengia vaikn- 

įvyks pabaigoje balandžio. Ko ^us PlocesDa^ Bažnyčios vi-
misija paskirs 'dienų ir vietų.

Kitam susirinkime bus duo
tas vardas ir išrinkta valdy
ba. Pramatoma, kad sekantis 
susirinkimas bus kelis syk 
skaitlingesnis. Visi šio sus
ino dalyviai pasižadėjo pa
kviesti kitus pažįstamus bru- 
zdelninkus.

i altoriai naujai nudažyti, o 
seserys dar labai gražiai pa
puošė. Kiekvienam malonu 
bus švęsti garbingų šventę.

Praeiti} sekmadienį Šv. An
tano dr-ja per pirmas Mišias 
v jo “in corpo-re” prie šv. Ko
munijos ir L. Vyčių Eucharis- 
tinis skyrius. Gražus buvo į-

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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Pe i’ t*’kovo 31, 1939

Nuoširdžiai dėkojame ii
visiems, kurie mus užjautė — 
pasidarbavimu ir dovanomis, 

j Visiems atsilankusienis tai- 
j pogi širdingas ačiū.

. Dėkingos,

Sv. Pranciškaus Seserys

Klausykite
palendechS travel 

BUREAu
Folklore Radta Program

livery fciunday Irom 1—2 P. M
PLATINKITE “DIAUGĄ7’

LIETUVIAI DAKTARAI 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

Ofiso TsL OANal 8346

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—1 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal satartį
Boa. TeL CANal 0402

2305 So. Leavitt Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

l-tres takos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MlDvray 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, auo 2 iki 4' 
rak po pietų ir nuo 7 iki 8:3© v. v. 
Sekmadieniais noo 10 iki 12 v. 2ZSf

Luren D. Dickinson, 79 metų amžiaus, Micbigan valstybės lieutenantas gubernatorius (de
šinėj) jrisaikdinamas eiti valstybės gubernatoriaus pareigas. (Acme photo)

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
I Valaaados: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
i3147 S Halsted SL, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.

' DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAlSKAb) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1613

Kės. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Teleionas HEMlock 6386

08. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2419 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—18 vai ryto
8—4 ir 0—8 vaL vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniam
Snaitanus  .

EAST SIDE
Jonas Usarius — 
Plėšikų Auka

Verbų sekmadienį Sodaiici- Padėkos Žodelis 
ja ir Maldos Apaštalavimo .
draugijos eis prie šv. Komu- i Norime išreikšt gilių padė- 
nijos. Prieš sumų bus šventi- Šv. Pranciškaus rėmėjoms

Kovo 24 <1. trijų plėšikų bu-' nimas, išdalinimas paimu ir 
vo apiplėštas įžymus mūsų pa Pr0CeslJa* 
raipijos 'rėmėjas ir biznierius Pamaldos Didžiojoj Savai- 
Jonas Usarius. Išėjus jam iš 
banko, plėšikai užpuolė, su
mušė ir, pagrobę 1,000 dol., 
pabėgo. Iš įvykio vietos tbuvo 
nugabentas ligoninėn, kur gy
dytojų apžiūrėtas grįžo namo.

Ši Jono Usario nelaimė su
jaudino visus pažįstamus, vi
sus kostumerius ir draugus.
Visi linki kuo greičiausia pa
sveikti.

tėj bus kas rytų 8 vai. 
Ketvirtadienį ir penktadie

nį pamaldos 7 vai. vakare.

Iškilmingas Prisikėlimas, 
Velykų rytų 5 vai. Jaunimui 
mišios 9 vai., suma 10:30 vai.

Dirmavonė bus balandžio 27 
dienų.

i‘

ir kitoms Šv. Jurgio parapi
jos -draugijoms, kurios prisi
dėjo prie “card party” kovo 
13 d.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VTRginia 1116 4070 Archer Ava

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

Šaradomis ir NedėL pagal sutartį
Sekmadienį susitariąs

08. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tat YARds 0994 

Kės. T«L PLAsa 8400 
VALANDOS:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Pradžia misijų, skelbta ko
vo 26 d., atidėta. Kleb. kun. 
J. Čižauskas gavo telegramų, 
jog misijonierius susirgęs. Mi
sijos atidėtos iki po Velykų. 
Diena bus pranešta.

Velykiniam Detroito Žinių 
skyriuje tilps daug žinių ir 
biznierių bei profesijonalų 
sveikinimų. Įsigykite tų nu
merį. Koresp.

ORIGINAI.fi ECRU ARBA 
CREAA1 VERANKŲ SPALVA 
TABIjETŲ formoj

Tabletaa
10c

Tabletas
10c

Dažo Ir spalvuoja Silkinius, Vilno
nius ir Vatinius.

Visose Department Krautuvėse ir 
Aptlekose.

Jeigu Jūsų dealeris neturi, pirkit 
tiesiai iš
O. P. RIBARDT A OO., Dirbėjai 
sus Ra»2^2X22l!i-^X£aJ£!l!L2i22t«2!L

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

• Nuo 7 iki 8 v. v.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
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 PUBUSHINO CO.

2334 Sonth Oakley Avenue Chicago, Illinois

MACARONI- 
AND-CHEESE 

REAOV IN 9 MINUTES

T«l. PMlman 7236
Bes. Pullman 0263

D R. A. W. J ACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
Chicago, Illinois

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

TelejAone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tslephons REPublic 9783

UAL k ZARETSKY
_ LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
VALANDOS:

Panedčlį, Ct&ruiake ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vaL vakaru. 

8eredoj ir PttajUaį — 8 iki 6 r. v. 
Subatoj nuo 12 iki 4 v, i.

TeL Frospuct 1018 
Bau. TsL Bepakils 6042

Ofiso Tel. Canal 6122
Bes. 8342 So. Marihfield Ava 
Kės. TeL Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOZIS
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.

Kės 6958 So. Talman Ava 
Kės. ’l'el. GKOvehiil 0617 
Oifice Tel KEMiock 4a48

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7-9 vak. 

1446 So. 49th CL
Subatomia nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

DR. STRIKOL’IS
4645 ao. Asniiuiu Avenue

Ofiso Valandos
Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedaliomis pagal sutartį.
Ofiso Telef. JAKda 4787

Namų Telef. PKOapect 193Q

Tai OANal 6188.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR UM1KUBGA8

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas KSPnbUc 7868

Offiee Phone Bes and Offiee
f ROspect 1088 3360 A Lsuritt BL
Vai: 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOVFABSKAS) 

SYDYTOJA8 IR OKIBUBGAB 

2403 W. 63rd SL, Chicago
HedftUoa ta Trečiadieniais

Fagaal Sutartį,

TsL LAFayuttu 8016

DR. C. J. SVEHCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfield Avenue
Ofiso Valandos:

10 vaL ryto iki 9 vai. vakaaro 
Bukmadiomais ir Tročiaditeiaia 
_ ■ Pagfrl HiiUHį-

Tai YARds 6981
Km.: KRNvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK OKTRURGAS 

Ofiso vaL nūs 1—3; nuo 0:3©—8:30 
756 West 35th Street

TeL OANal 6968

DR. WALTER J. PHR1IPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 1:30 — 8J8 vakaru

M. OALhm© m
OI1SO VALANDOS 

vai. ryta iki 8 b įskare^ įfckirians 
aekmadismaa ta IfiBsSaOisa

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL-

Ofiso TsL VIKginia 0036 
BesideDcijos Tat BBVertay 8944

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HIBUKG1

415Z Archer AiOfiM e* M,
vSLdi: A
Nedčho

Tai OANal 0987
Rast Tsl FROapsta 0660

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS H 0HNV1GA8

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija 6000 8a. Artadaa Ava. 
VALANDOS: U V. ryto iki 8 popiet

RAUAIN AMO

DR.C. VEZELTS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Btrest 

Vali aas 0 ryto iki 8 vakaro
I»8al Hturtt

DR. V. E. JĮEDUNSKl
4143 South Archer Avenue 

Telefonas LAFsystas S«60
Antradisaiaia, Ketvirtadreniaia u 

Penktadieniais
4631 South Ashland Avė.
_ Tel YABda 0994 
Pirmadieniais. TrečtadipM ta

ORIGINAI.fi


Lietuvių Kambario 
Fondo Komiteto Žinios

PTTTSBURGH, PA. — L. 
Kambario darbas Pittsburgho 
Universitete ilgai buvo susto
jęs. Komitetas ilgai negavo 
užsakytų iš Lietuvos daiktų, 
turėjom laukti. Nebuvo kas 
pranešti visuomenei. Dabar 
gavom tikresnių žinių iš Kau
no. Tikimės neužilgo gauti iš 
ten juodojo ąžuolo ir audinių. 
Esame geniai nutarę už tai iš 
anksto užmokėt. Laukiame są
skaitos.

Įgaliojom Universitetą pa
duoti kambario reikalą ran
govų (kontraktorių) varžyti
nėms. Deja, belaukiant per 
pusantrų metų, viskas pabra
ngo. Viena kompanija liuosai 
“esstimates” padarė: kamba
rys lėšuosiąs net 7,850 dole
rių. Varžytinėse gal bus ma
žiau. Bet vargiai užteks 5,000 
dol., kurie jau yra fonde. Rei
kės daugiau aukų, nes kamba
rį padaryt prastesniu būtų 
labai nemalonu ir netikslu: 
nauji planai - braižiniai labai 
daug iėšuotų.

14-tas sąrašas aukavusių lie
tuvių kambario fondan (per 
metus su viršum).

259 Liet. Laivakorčių Age- 
otU Sąjunga, Ine., Newark, 
N. J. — 10.00.

1641 Stirnos vakarienė, Pi- 
tteburgh — $63.80.

1106 Lieeuvos Nepriklauso
mybės Diena, Pittsburgb — 
$i4'30* i j ,«I

it?

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Šis Ir Tas Iš
Brighton Park

Pirmų pirmiausia noriu vi
siems priminti, kad ši sekma
dienį, balandžio 2 d., bus at
vaidinta “Piloto Duktė”. Vai 
dins L. V. 36 kp. mergaitės. 
Gavau progos matyti vieną jų 
praktiką. Puikiai vaidina. Vai 
dinimas bus 2 vai. popiet ir 
7:30 vai. vakare. Bilietai tik 
po 40c. Visiems patariu .Verbų 
sekmadienį nepraleist nepainu 
čius šio veikalo.

Praeitą savaitę Šv. Kazi
miero Karalaičio draugijos ko 
misija laikė susirinkimą rei
kale paminėjimo dr-jos jubi
liejaus. Girdėjau, rengs ban-

B. Abromaitė Išvyko 
Į “Šutiny South”

Žinoma moterų organizacijų 
veikėja ir dosui rėmėja (ypač 
Šv. Kazimiero vienuolyno ir 
amžinas narys ARD) Balbina 
Abromaitė, nors neseniai gu
žo iš “Golden West”, taip 
pamėgo keliauti, kad vėl lei
dosi į kelionę į Pietines val
stijas. Jau aplankė žavingą 
New Orleaus, Natchez, Baton 
Rouge, New Iberia ir St. Mar- 
tinville, La.

Negali atsidžiaugti gražumu 
gamtos ir gėlių šiltuose pietuo 
se, bet rašo, kad daug ir sku
rdo tenka pastebėti nuterio- 
tose pietų valstijose.

Džiaugiamės, kad B. Abro
maitė moka grožiu kelionėskietą. Kada ir kur tas !ban- 

kietas bus, vėliau pranešiu, naudotis ir sveikatos sau ee- 
-------------- mti iš malonaus klimato.

Laukiame jos grįžtant po 
malonios kelionės vėl su mu
mis darbuotis, ypač laukiame 
jos ARD susirinkimuose daly
vaujant, kuriuose ji įneša da
ug sveiko jumoro.

Have a good time, Balbina! 
Wish that we were there. N.

Kovo 26 d. įvyko Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų va 
jaus bankietas. Ačiū šeiminin
kėms už skanią vakarienę, tai 
pgi seserims ir mokykloms vai 
kučiams už gražią programą. 
Apie 300 žmonių tą vakarą 
buvo patenkintį.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. moterų ir mergaičių 
draugija susirinkimų nutarė 
surengti “bunoo party” ge
gužės 7 d. Ši draugija yra vei
kli. Neseniai buvo jos bankie-

Pranešimai
Amerikos Lietuvių Klaipė

dos krašto draugijos susirin
kimas bus Sandaros salėj, ko
vo 30 d., 8 v. v. Valdyba

GAUNA DIPLOMĄ

Ieva Lukošiūtė šį vakarą A merginų kuopai, taip pat 
baigia Forest Akademiją ir gabiai veda organe “Garse” 
gauna Professional Dress De- merginų skyrių.

1105 Lietuvos Sportininkų ^as» 0 dabar vėl rengia kitą 
Komitetas, Pittsburgh $120.07. Pram°g%- Ištikrųjų, linksma

siguing and Sewing mokyto
jos laipsnį. Per keletą metų 
kas vakarą sunkiai studijavo 
pakol atsiekė savo užsibrėštą 
tikslą.

I. Lukošiūtė yra baigusi Šv. 
Kazimiero akademiją. Yra bu
vus Liet. Vyčių Chicagos aps
krities, L. V. 112 kuopos, L. 
V. “Dainos” choro, Gim. Pan. 
Švč. parapijos choro raštinin
kė. Taip pat raštininkavo LRK 
SA 163 kp. ir dr-joj Lietuvos 
Ūkininkas. Daug rašo lietuvių 
katalikų laikraščiuose, gabiai

PALAIMINTO RAMONO 
URL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kum Ant. M. Karužiškis

Kovo 31 Diena

Mylimasis sutvėrė, o Numy
lėtinis sunaikino. Mylimasis 
teisė, o Numylėtinis verkė. 
Tuomet Mylimasis jį atpirko, 
ir vėl Numylėtinis buvo gar
bėje. Mylimasis užbaigė Savo 
darbą, o Numylėtinis pasiliko 
per amžius jo Mylimojo drau
gystėje.

Pažinkie savo gabumus ir 
tyrinėkie kame jie kuodau- 
giausiai reikalingi.

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

t

46 Juozas Simon, Pittsburgh 
— $5.00. I

1305 SLA, per iždininką K. 
Gugį, Chicago — $225.00.

1462 S. Pikturna, Hartford, 
Conn. — $5.00.

1463 J. J. Raymood, Put
liam, Conn. — $1.00.

1460 A. M. Markauskas, Fo- 
rest City, Pa. — 31.00.

1461 J. J. Rimavičius-Ray- 
mond, Putnam, Conn. — $1.00.

1153 K. Paulauskas, Day
ton, Ohio — $1.00.

1154 Ig. Gužauskas, Dayton, Ohio — $L00.
1155 A. Urbonienė, Dayton, 

Ohio — $1.00.

J. Baltrušaitis, «ekr.

T0WN OF LAKE. — Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
mergaičių Sodalicijos susirin
kimas įvyks balandžio 2 d., 

Mūsų parapija jau rengias mokyklos salėje, 1 valandą po- 
Velykoms. Visi laukia reikš- pįet. Valdyba
mingos šventės. Ilganosė ,__ _____________________

------------------ Iškaitykite vien kata

Šį vakarą Forest Akademi
joj, “Richeleve” Room, vi- 
durmiestyj, rengiamas mokyk
los užbaigimo programas, ku
riam dalyvauja Lietuvos Kon
sulo žmona, ponia Daužvar- 
dienė, Mr. R H. Hoogenberg, 
pianistė Leoną Davis (Devei- 
kaitė), šokikė Josephine Kaz- 
mauskaitė, komp. Baipalius ir 
Forest akademijos artistai. 
Programos vedėja bus Ieva Lu 
košiūtė.

Sveikiname ir linkime Ievu
tei Lukošiūtei pasisekimo kaip

A * A
JIEVA VAZGIEDIENĖ
(po tėvais Lenkauskai tė)

Mirė kovo 27 d., 1939 m., 9:- 
25 v. vale., įsukLUkua puaėtt tunž.

Glinua Lietuvoje, Telšių ap- 
akr., Luokšs par.. Vertelių km.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliOdkne: 

vyrų Stanislovų, du sūnus: A- 
dotnų ir Adolfų, broli ir bro
lienę — Jonų ir Petronėlę Len
kauskus ir jų šeimynų, trU 
pusbrolius — Konstantų, Ignacų 
ir Antanų Pikelius, 4 pussese
res — Antaninų Bružienę, Ste- 
fanijų Jagmienę, Juzefų Laba
nauskienę ir Emilijų Michelie- 
nę ir kitas giniinea Lietuvoje 
paliko broli Konstantų ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioje. 718 W. 18th St.

Laidotuvės Įvyks šeštad., Ba
landžio 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta 1 Dievo 
Apveizdos par. bažnyčių, kurioj 
Įvyks gedulingo? pamaldos ui 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į ėv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse.

Nulipdę: Sūnai, Brolis, llro- 
Itenč, Pusbroliai, Pusseserės ir 
Giminės.

Laidotuvių direktoriuj S. M. 
Skudas, tel. -MONroe 3377.

matyti draugijas veikiant.

PLATINKITE “DRAUGĄ* I LIKI4KUS LAIKRAŠČIUS

GAUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z 1 N

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

A. t A-

veda “Pasiuntinio” radio pro I profesijoj, taip ir visam gy- 
gramas, pirmininkauja LRKS1 venime. X.

Dnosnumas be meilės tai ar 
ba tuštybė, arba paties savęs 
apgaudinėjimas.

DON’T BE GREY
Dco*t tašant* grey Mr. Grey hafr
Hkae yn took old and foel old.
Try the 'Modom* Method for Col- 
ertec Hek .. . CLAIKOL. YotiTl 
•ppreeiate the ųuick, almant troat- 
netit. No Meaching reąuired te 
eoften the hair when yea ase 
CLAIKOL. YouTl Un the Menks 
en year hair—beanttfal, nataral- 
looldng color that deiee detoedon. 
tee youraelf as you woold likę to 
be. tee yeor hoJrSnenr today et 
and tfah ooopoB M0W.

Natūraliu.,.witk

to mm ta laaė to tšJ. atarė af 
^7 COflMNCMrefeaftt kanto

•f rtdi aO, kaa
n caa*t t

ISAM OAia. <a 
U3 W«M 44A a*.

—----

, Ura tark. M. T.

■y

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Rea. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 'DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Salrfleld Avenue______________ Tel, LAFAYETTE 0727____________

TA V IC A I k°PIyčios visose ** Chicagos dalyse
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais, 

7:00 vai. vakaro iš WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. IALTIMIBRAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Westei*n Avė. Chicago, lllincie

Telefonas SEELEY 6103
Skyrių randasi akinai nuo Boly Ssgaldua Kapinių, 6900 Vaši Uiti Btnet

KAZIMIERAS
MATALONIS

mirė kovo 29, 1939, 7:35 vai, 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Suvalkų rėd. 
Šimėnų para p., Metelių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dMeUame nuliūdime 
moterį Marijonų, po tėvais 
Cerniutė, sūnų Viktorų, dvi du
kteris: Adelę, žentų Kenneth 
Martin, Marijonų, žentų Alex- 
ander Shukster, dvi podukres: 
Petronėlę Kučinskaitę, ir Ele- 
nų ir žentų Kalph Mitton ir 
kitas gimines. Lietuvoje pali
ko seserį Teofilijų, broli Jonų 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuanica avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadieni. 
Balandžio 1 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryte bus atlydėtas i Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Žv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugu s-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Duk
terys, Podukit'ts, Žentai, Brolis, 
Sesuo, ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius A. M. 
Phillips. Tel. YARds 4908.

Rimtu pritarimu ir ištver
mingumu daugiau atsieksi, ne 

1 gu iš vietos į vietą besiblašky
dama.

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
G Just bring out Severai 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers... and oompany 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwi<diea, appetizers and 
saJads, too. Notice the smart 
new cirele-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in. •

UIIOTBViy A DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIID III AIIP C PATARNAVIMASHmDULHnbL DIENĄ IR NAKTJ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

AitaasM.PIilliĮS 3307 Idtu&nica Avė. 
Phone YARds 4906

3646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Atet V. Petkus 4704 S. Weetern Avenue 
TeL LAFayette 8024

P. J. Raštas 3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

Antbogy B. Pettas
6834 So, We8tern Avė, 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Ladiavricz ir Si
2314 West 23rd Plaoe 
Pbone CANal 2515 
Styrine 42-44 E. 106 St 
Phone PULhnan 1270

Lladničus
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAFcyette 3572

3319 Utuanica Avenue 
Phone YARds 1138-1119
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CHICAGOS LlETUViy ŽINIOS
k----  ---- ----- ------ v-----------------------------»

Už Dviejų Dienų 
Pasimatysime Su 
Savais Skautais

Velykinis Biznis
Velykinis laikas nesukelia 

tokio bizniško sujudimo, kaip

Sekmadienį balandžio 2 d., 
3 vai. po pietų, Dievo Apvai
zdos par. salėj, pirmų kartų 
pasimatysime su savais, lietu
viškais skautais, susipažinsi
me su jų darbais, pamatysi
me jų programų. Nepraleiski- 
-me šios tprogos.

Visi geros valios lietuviai, 
kuriems rūpi mūsų jaunimo 
tautinis likimas šiame kraš
te, įprašomi atvykti į šį lietu
viškųjų skautų paramai ren
giamų “kaulikų mėtymo” (bu 
nco) popietį, kaip viršui pa
žymėta, būsimam sekmadienį, 
3 vai. Dievo Apvaizdos par. 
salėj. Tiesų pasakius, tikrai 
nusidėtume įprieš lietuvišku
mų, jei neparemtume gražaus 
ir naudingo lietuvių skautų 
judėjimo. • Iš.

Biznieriai, Pasinaudokit
Velykų šventė jau čia pat. 

Velykos yra didelė šventė, bra 
ngi visiems katalikams.

Tai šventei “Draugas” iš
eis padidintas su biznierių ir 
profesijonalų pasveikinimais 
savo kostumeriams ir klijen
tams.

Visi biznieriai ir profesijo- 
nalai privalo žinoti, kad Ve
lykinis “Draugo” numeris 
daug plačiau visuomenėj pa
sklista, negu paprastas. To
liau biznieriai ir profesijona
lai privalo žinoti, kad jų ve
lykiniai sveikinimai kostume
riams ir klijentams “Drau
ge” yra visų skaitomi. Šven
čių sveikinimai taip populę- 
rūs, kaip ir laidotuvių skel
bimai — abejus skaito visi.

Taigi biznieriai ir profesi
jonalai, rūpindamiesi palaiky
ti ryšius su įplačiaja lietuvių 
visuomene, privalo būtinai į- 
dėti savo sveikinimus velyki
niame ‘ ‘ Draugo ’ * numeryje. 
Priduokite arba per vietinį 
agentų arba pašaukdami Ca- 
nal 7790.

Biznieriai ir profesijonalai 
privalo atsiminti, kad “Drau
gas” yra jų rėmėjas. Todėl 
švenčių laiku paremkite ir jūs 
savo rėmėjų — “Draugų”. 
Juk ranka rankų mazgoja, kad 
abi būt baltos.

Capt. Vick Horugh of Princeton (left) congratuUted hy 
Jack Kasley of Mightgan (rigfht). The old record holder, 
after Hough sėt a new world indoor record of 2 minutes 
22 seconds in the 220-yard bre&st stroke event of the NCAA 
meet at Ann Arbor, Mics. Kasley ’s mark, sėt in 1936, was 
2:22.5. (Aome telephoto) ,

Kalėdų laikas. Bet ir tas ne
didelis biznio padidėjimas pri
valo atitekti lietuviams biz
nieriams. Todėl “Draugo” 
skaitytojams šiuo laiku prime 
name, kad atsimintume savuo 
sius biznierius. Visi lietuviai 
privalo sau reikmenas pirktis 
pas savuosius biznierius, Pel
nas, kurs pasidaro iš .biznio, 
telieka mūsų tarpe. Kilkime 
aukštyn visose srityse — ap- 
švietoj, tautiškame susiprati
me, sporte, susiorganizavime. 
Kilkime ir ekonomiškuoise da
lykuose, remkime savus biz
nierius ir savus profesijona- 
lus.

'♦**

Majoras Edward J. Kelly Chicagos lietuvių klebonų tarpe. Iš kairės į dešinę žiūrint, ma
tome: kun. A. Linkų, kun. M. Urbonavičių, kun. Jg. Albavičių, kun. J. Paškauskų, kun. 
M. Švarlį ir kun. A. Skripkų. Atvaizde matomas ir J. Elias. Lietuviai klebonai reiškia 
pasitenkinimų majoro Ed. Kelly numatomais darbais.

Šis Ir Tas Iš ARD 
Veikimo

ARD skyriai rengia meti
nius vajus parapijose. Vienas 
vajus veja kitų, vienas įdo
mesnis už kitų. Štai, keturi 
pastarieji vajai, įvykę kovo 
19 d.: vienas Town of Lake, 
kitas Roselande — sukvietė 
publikos tiek, kad net “sve
tainės lūžo”. Roselando 4 sk. 
surengė puikių vakarienę su 
programa. Dalyvavo svečių ir 
iš centro.

4 sk. valdyba apdovanojo 
centro pirmininkę gražiu ro
žių “corsage”.

Town of Lake skyrius taip 
pat susilaukė svečių iš centro, 
kuriuos labai nuoširdžiai pri- 
ėipė ir pavaišino. Programa 
buvo įdomi. Vakarų gražiai 
vedė iškalbinga ir darbšti 
sk. pirm. J. Čepulienė.

Kovo 26 d., Brighton Par
ko darbštusis 6 skyrius suren
gė puošnių vakarienę su tur
tinga programa. Svečiams pa
tarnavo alumnės. Žmonių vos 
tilpo erdvioj svetainėj.

ARD 6 sk. pasižymi didelios 
simpatijos rėmėjomis. Valdy
ba gabi, ir begalo darbšti. Jau 
ku ir malonu su Brighton Pa
rko rėmėjomis bendrauti.

12 sk. iš So. Chicago, vado
vaujant naujai pirmininkei Vi 
štartienei, Jr., surengė ban- 
kietų su programa, kurį vedė 
kleb. kun. M. Švarlys. Svečių 
prisirinko pilna parapijos sa
lė. Virėjos: Vištartienė, Sr., 
Ona Valuckienė, B. Vasiliaus-

kienė ir Žalnienė, net iš ke
liolikos “patrovų” prirengė 
vaišes. Ir klebono vaišingu
mas visus svečius, viešnias 
džiugino.

Ilgai nepamiršime malonių 
įspūdžių iš So. Chicago. X.

6 Politikos Lanko
ENOLEWGOD LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ KLUBAS Už 
ALDERMONĄ MORAN

Naujai susiorganizavęs Lie
tuvių Demokratų klubas, ini- 
mdamas 16-tos ir 17-tos war- 
dų veikimų, pirmam susirin
kime indorsavo alderman Te- 
rrance F. Moran, kuris yra pa 
tyręs miesto tarybos narys ir 
tų vietų laikus per 20 metų.

Svarbiausia, kad Moran y- 
ra majoro Edward J. Kelly 
draugas ir New Deal kandi
datas. 16-to wardo lietuviai 
piliečiai prašomi balsuoti už 
Terrance Moran į aldermonus. 
Sočiai susirinkimas

Kovo 31, 8 v. v., Englewood1 
Lietuvių klubas rengia susi
pažinimo vakarų, adresu 352 
W. 63rd St. Visi nariai, drau
gai ir nauji nariai kviečiami 
atsilankyti. Įžanga nemoka
ma. Bus graži programa. 
Kvietimai pasiųsti aid. Ter
rance F. Moran, aid. Wm. Mu- 
rpby, teisėjams Wm. Daly ir 
John T. Zūris ir Park Com- 
missioner Al. G. Kumskis. Pe
reitam susirinkime dalyvavo 
gražus būrys narių. Po susi
rinkimo pirm. J. Stankowicz, 
vice pirm. S. Vister ir A. E- 
voskus pavaišino.

Šiam susirinkime išrinkta 10 
direktorių, į kuriuos įėjo dau 
giausia jaunesni nariai: penki 
vyrai ir penkios moterys.

Nauja protokolo raštininkė 
išrinkta L. Sutkaįtė.

Antradienio vakare direk
toriai laikė susirinkimų pirm. 
J. Stankowicz name, 6109 S. 
Wolcott Avė ir sudarė prog
ramų tolesniam klubo veiki-
mui. J. L. J. seeni kovon ėjo karžygiai.

' AS ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TIJ MUSKULU SKAUDĖJIMO. 

PA1N-EXPELLERIS! GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS
.KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA. 

ALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

Tiesiogine Diskusija j Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU

“GRIPSHOL
Geg.-May 31 d., 1939

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. z Tel. Canal 7790

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
y naudotis mano patarnavimo.

MiM Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South Western Avenue
TELEFONAS 0AMAL 87M

Kame nėra sutikimo, nėra 
nė vienybės.

Kiekvienas aražis turėjo sa
vuosius didvyrius, ir juo sun
kesnės buvo valandos, tuo nar

7 7

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. Visaig kelionės reikalais kreipkitės į:

JUMS NEREIKALINGA 
TURĖTI VIDURIU

UŽKIETĖJIMO!
pasigklbėkit irco paprastu, 

BET MALONIU BCDUt
Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo 
viduriu užkietėjimo — nuo galvos 
skaudėjimo, nuovargio, arba kitokių 
bftdų, kurios atsiranda U priežas
ties vidurių “netvarkos”.
Milijonai žmonių surado, kad Jie 
gali gauti veiklių, ir pasitikimų pa- 
gelbų nuo vidurių užkietėjimo pa
imant vienų ar dvi Kx-I-ax plyteles! 
šis garsus liuosuotojas yra tikrai 
malonus paimti — turi gardaus Šo
kolado skonj. Ex-Lax yra veiklus Ir 
Avelnus. Jis visiškai iSvalo Jūsų vidu
rius ir neaukrečia Jūsų vlrSklnlmo 
sistemos.
Ex-Lax yra Amerikoje labiausia par
duodamas Šeimos liuosuotojas. Jis y- 
ra lygiai taip geras valkams, kaip ir 
suaugusiems. 10 o. ir 25 c. dėžutės y- 
ra pdk jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKI! JI PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikra Ex-Lax!

EX-LAX
TME ORICINAL CHOCOLATED LA1ATIVE

SKAITYKITE VTEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmes 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. 00, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

4%

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0401

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

' $6,000.00
ISmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dežntee Galima 

Paeirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die- 

ny, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

JU8TIN MACKtEWICH 
Preaident

HELEN KUCH1N8KA8, See.

UTILITY LIQUO 
OISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0740

WhoI«Mto Oalr 

5031-33 Sa Ashland Ai

Pas nu* galima gauti tikrai Uo>| 
tuvllka Importą Valatybln,

tlnp.
Mae Ir Visi MOsų Darbininkai I 
Lietuviai, pp. P. Ir M. DehuMeal 

Savininkai

Penktadienis, kovo 31, 1939
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CLASSIFIED
PARDAVIMUI IAITAI 

Parsiduoda S lotai: ant Franelseo 
gatv»s, arti 98th St.; 10 minutų iki 
VVestem Avė. Verti 11500.00; ati
duosiu už *800.00; Verta apžifliMt 
Alų vietų, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 West Cui- 
lerton St.

PARDAVIMUI
R-knmbarių mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; fumacii anRildoml: «r»l 
mokvkiu. parku, krautuvių. 5704 
Roulh Arteslan Aramu* Cblcoov,. 1,1.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai perduo
tas. Didelė salė su asla taverna 
Renda *25 00. Priežastis pardnvlmo 
•— nesutikimas tara wro tr ž’nc-

<1M»1 R. Hertnitsge Ava., Oil- 
DltnnK

PARDAVIMUI
2-fletu namas narsiduoda pigiai.

Rlltu vandeniu Mldomns. po 5 kam
barine. viskas naujausios mados. 
ta*R S 47»b PnnW, Cicero. Tllhw>i«.

PARDAVTMUT 
Nemes su blrnlit. riminė Ir groser- 
nė. Rlznls grral IJMIrbtas, randasi 
lietuviu bolouHoJe. dešrele. art, lie
tuviu hažnvėlos. Namas turi po 4 ir 
4 gražius kambarlna Groseriiėte I- 
rmetl visi flkačsrlai. vra Ir naulas 
elektrinis Saldvtuvaa lr pilnas pir
mos rūMca stnkns. Gera priežastis 
pardavimui. AtnlSaukltc pss savinin
ke: W. Slankus. 1325 South 50,h 
Court. Cicero. Dllnois.

PARDAVIMUI NAMAS
Anartment bulldlng: 4 5-kambnrlų 
fletal: garo Šiluma: lotas 60x125:' 
,eigos *190.00 1 mėnesi. Mamuette 
Parke. Parduosiu už vldntinlSka na- 
siu„tima. Atsmaukite: *82° So. Palr- 
flclu AM. tel. Pmspect 4201.

RENDON PLETAS 
Keturi dideliai. Šviesūs kambariai:' 
naujai IMalsvtl. A talžau kitę: 5703 8. 
Msson Avenue.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
6-kambarlų bung«low. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo pasiulljlmo. AtsiSauklte: 8537 
South Arteslan Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
2-ank8tu medinis namas. 4 — 4-kam- 
berln fletal. Skliautuotos tnrnditrys. 
Ttalsvtos vantos. Telgos per metus — 
*1.104.00. Atsisukite- 1433 Wol- 
fram Street. Chtoara. minda

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosemė ir pieninė. Vieta 
gera. Visi įrengimai nauil. Parduosiu 
nebrangiai, fil mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite narna msinvtl ant 
blsnlo. tain pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero. Pnrk TTolme arba 
Mamuette Park. Ats,Saukite: 1538 
South 5Oth AranVie. Cicero. D,Ino,s.

KAM R K l RALINGI vėlia unloa ISdir- 
bvstėg, pilno įrengimo bučernės fik- 
čerial. inlmant rertsterl. svaretvkles 
ir skaičiavimo faddlng) maėina. 
Viskas grvno ąžuolo ir kuogerlauslnm 
stovy. Perduodama pigini. Kreiptis 
edrenn: 2900 So. Emcreld Avė.

I ' PARDAVIMUI
Nuosavybė — Roomlng House. 14 
kambariu. Kerfituvnndenlu apšildo
ma. trvs vantos: 2-karu garadžlue; 
lotas 36x196; lelgos (206 00 i mė
nesi- Parsiduoda pigiai. Savininkes: 
f* North T/Otus Avenue. Tel. Co- 
nmbue 4951.

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 fl. po B kambarius, mūrinis namas 
apie 11 metu senumo; apšildomas; 
parduos pigiai arba mainys ant Tar
mės ar kelių akerų žemės netoli 
Chicagos.

1* fletų po 4 ir 8 kambarius; mū
rinis namas; Marquettė Parke netoli 
*8rd St. Kaina pigi; Rendos *8000.00 
| metus.

Krautuvė Ir 4 kambariu Retas, prie 
Stock Yards. Tinkamas saltunuL Mai
nys ant lotų ar cottage ar ko kito.

( kambariu bungaiow, prie 64th SL 
Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba 
Akles Lietuvoje.

70 akerių ūkia netoli Chicagos. 
Parduosim pigiai su maėlnom ir ata
kų; gera žemė prie molio.

Taipgi turime gerų ir pigių lotų ne
toli Marųuette Park ir kitur.7 Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau, asmenlftkal ar per laiėka:

J. VILIMAS.
•800 So. M*plewood Avenue.

Kam Kankintis?

Mes nevartojam nei maMnos. 
nei elektriko*. Garantuojame su- 
garblnluott btle kokios rflftlea 
plaukua *5.10 vertybi — *la sa
vaite Ūktai *4.60.

BERNIGE’S BEAUTY 
SHOP

1725 W18T 47TH STREET 
Kaatp. Eermitage. T«L Tard*2771 

1* metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

lIodsniiiklusfaK ir Pato- 
gftMiste Valgykla 

Bridgeports

750 W. 31st Street 
A A K0RKU8, savininkas 

TeL Victory 9670


