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Vokiečių teroras siaubia Klaipėdos krašte
Ten likę lietuviai persekiojami iš 
ūkio išvaromi; veikėjai suimami

Lietuvos su Vokietija 
sutartis yra popiergalis

(KAUNAS, kovo 28. — Pa
bėgėlius klaipėdiečius globoti 
sudarytas komitetas.

Klaipėdos kraite pasilikę 
.lietuviai, nežiūrint vokiečių 
pasirašyto pažado nekerštau
ti, persekiojami, smurtu išva
romi iš ūkių. Daug žymių, vei 
kėjų suimta.

Lietuvos Vokietijos sutar
ties vykdymu rūpintis vyriau
sybė pavedė buvusiam užsie

us ir Prancūzijos 
štabai pastarimoose

Lenkija įsisąmonina, kad 
Vokietija negalima pasitikėti

VARŠUVA, kovo 31. —
Lenkija rimtai susirūpino sa
vo nepriklausomybe. Nepai
sant spaudos vedamos kampa 
n i jos, kad Lenkija ir toliau 
draugingai sugyventų su na
cių (Vokietija, lankų vyriausy
bė įsisąmonina, kad Hitleriu 
pasitikėjimas yra neįmano
mas. Jo draugingumu pasiti
kėjo Čekoslovakija ir Lietuva. 
Pati Anglija pasitikėjo jo gra 
žiais žodžiais. Tačiau visos 
Šios valstybės skaudžiai nusi
vylė.

Patirta, kad tarp britų, 
prancūzų ir lenkų generalinių

PRANCŪZUOS
PARLAMENTAS
SMERKIA HITLERĮ*
PARYŽIUS, kovo 31. —

Prancūzijos parlamento že
mieji rūmai vakar išnešė rezo 
liuciją, kurią,ja smerkia Vokie 
tijos nacius dėl Čekoslovaki
jos užgrobimo. Atstovų rūmai 
pareiškia, kad naciai pavergė 
Bohemiją ir Moraviją neteisin 
gai ir smurtu, imperiniais šie 
kirnais vaduodamies. Paverg
tąja! čekų tautai reiškia užuo 
jautos. Sako, Bohemijos ir Mo 
ravijos žmonės nežus. Netei
singumas ir smurtas ilgai ne
tesės.

Parlamente pažymėta, kad 
revoliucijoje pareikštos min- 

' tys yra visos prancūzų tautos
nusistatymas.

LENKŲ SPAUDA NORI
TAIKOS SU VOKIETIJA

VARŠUVA, kovo 31. — 
Lenkų spauda staiga susimetė 
už Lenkijos draugingą subuvi 
mą sra Vokietija. Sako, nepuo
limo sutartis tarp abiejų val
stybių turi būti palaikoma ir 
neturėtų būti tarpusaviu nesu 
tikimų.
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nių reikalų ministrui Stasiui 
Lozoraičiui.

LIETUVA NEPRIKLAUSO
MYBES BE KOVOS 

NEIŠSIŽADĖS

KAUNAS, kovo 27. — Ka
riuomenės vadas generolas 
Raštikis, kalbėdamas Apsigy
nimo .Fondo rėmimo reikalu, 
pareiškė, kad nepriklausomy
bės be kovos neišsižadėsime.

štabų vyksta pasitarimai ko
ordinuoti savo kariuomenes ir 
oro laivynus, jei Vokietija pa 
si ryžtų atakuoti Lenkiją.

Atrodo, kad Lenkija prade
da svirti į sudaromą Anglijosr g «>.'*• ’ Z *—■ — **

ir Prancūzijos antihitlerinį 
bloką. Į šį bloką Anglija sten
giasi dar įtraukti Rumuniją, 
Turkiją ir Jugoslaviją. Iš so
vietų Rusijos nėra ką gera ti 
kėtis ir laukti. Ji savo “galy
be” garsi tik komisarų nusi- 
gi rimais. Diplomatai pareiš
kia, kad sov. Rusija yra tik 
pelų maišas.

LIETUVA IR PASAULINĖ 
PARODA

NEW YORK, kovo 29. — 
Lietuvos pavilijonas pasauli
nėj parodoj bus galutinai bai
gtas balandžio mėn. 7 d. Ba
landžio ū d. laukiami svar
biausi Lietuvos eksponatai, o 
balandžio 6 d. laivu “Queen 
Mary” atvyksta inžinierius 
architektas Algirdas Šalkaus
kas, kuris ir rūpinsis ekspona 
tų galutinu sutvarkymu, taip 
kad Lietuvos skyriaus atida
rymo pasivėlinimo nelaukia
ma.

JAPONAI UŽĖMĖ 
SALAITĘ PACIFIKE

TOKIO, kovo 31. — Japo
nai užėmė Spratly salaitę Pie 
tinės Kinijos jūroje (Pacifi- 
ke) tarp Singapore, Flipinų 
salų ir Borneo salos. Kalaitė 
yra apie 270 akrų didumo ir, 
sakoma, turinti strateginę ver 
tę.

TIK* 100 MILIJONŲ DOL. 
PRIPAŽINO

WASHINGTON, kovo 31. —
Atstovų rūmai tik 100 milijo
nų dol. pripažino WPA reika
lams. Prezidentas reikalavo 
150 milijonų dol; -

HSNį

“Anuo meta Jėzus, prisiartinęs prie Jeruzalės ir ktėjęs į Betfagę prie Alyvų kalno, siuntė dn mokytiniu 
jiedviem sakydamas/Eikite ) miesteli ties jnmis ir tnojaa rasite pridėtą asilę ir su ja asilaitį; atriekite ir man 
atveskite. Ir jei kas jums ką norą tartų, sakykite, kad jų reikia Viešpačiui, ir tuojau juos palecis. Visa gi 
tai atsitiko, kad išsipildytų, kas pasakyta per Pranašą šiais žodžiais: Sakykite Siono dukteriai: Štai, tavo 
karalius tau ateina romus, sėdėdamas ant asilės ir ant pajungiamoeios asilaičio. Nuėję mokytiniai padarė, kaip 
Jėzus buvo jiems įsakęs Jie atvedė asilę ir asilaitį, padėjo ant jų savo rūbus ir užsodino Jį ant viršaus. La
bai didelė minia tiesė savo drabužius ant kelio, kiti kirtoįmedžių šakas ir klojo ant kelio. Ėjurios priešakyje 
minios ir paskui sekusios, šaukė, sakydamos: Osanna tfevido Sūnui! Pagirtas teesie, kurs ateina Viešpaties 
vardan.” (Šv. Mato 21, 1—9).

NAGiy VADAI
NESISKAITO SU
ŽMONiy VALIA
AMSTERDAMAS, Olandi

ja. — Vokietijos nacių vadai 
nieku būdu nenori skaitytis su 
gyventojų norais. Jei jie nei- 
'gia žmonių norus, tad neigia 
'jų valią ir jiems priklausomą- 
'sias visas teises ir laisvę.

Neseniai spaudoje pranešta, 
kad Vokietijai laibai trūksta 
kavos. Miestuose prie krautu
vių eilės sustojusios žmonių, 
norinčių nusipirkti kavos. Po 
mažą kiekį parduodama ir 
daugeliui netenka nusipirkti.

Propagandos ministras dr. 
Goebbelsas vienam nacių lai
krašty ilgu rašiniu aštriais 
žodžiais puola norinčius įsigy 
ti kavos, kurios Vokietijoje 
labai maža. Goebbedsas bando 
įrodyti, kad nuo kavos atsisa
kyti yra nesunku ir tas dar 
naudinga. Kavai daug pinigų 
išleidžiama ir kava gadinanti 
širdį, apskritai, kenkianti žtno 
gaus sveikatai, pareiškia mi
nistras.

Anot jo, kavą geria daugiau 
šia nacių tvarkos priešinin
kai, kurie per hitleriškus bal
savimus įmeta “nein” (ne) 
kortolę — vadinasi, priešinasi 
nacių paduotiems sumany
mams. Esą, kavų geria ir tie, 
kurie neturi noro protestuoti 
prieš Versalio taikos sutartį, 
kurie priešinosi Austrijos ir 
SudetijoR užgrobimams, kurie 
skaitą užsienio laikraščius.
Pro Berlyną, arba kitus Vo- 

keitijos miestus vykstą užsie
niečiai mato eiles stovinčiųjų 
prie krautuvių ir pagalvoja, 
kad Vokietijai trūksta duonos, 
bulvių, arba kitokio maisto, ra 
fio Goebbelsas. Tuo tarpu Vo-

Asglija ryžtasi padėti lenkams, 
jei ji neplansompliei imtu pavojus

Apie tai Chambėriainas 
pranešė parlamente

LONDONAS, kovo 31. — prieš Hitlerį ir jei Vokietija 
Anglijos ministras pirminiu- |kėsinsis pulti Lenkiją tikslu 
kas Chamberlainas pranešė plėsti Vokietijos sienas, 
parlamente, kad jo vyriausy-Į Kalbama, kad karinės pagili - 
bė nusprendusi Lenkijai pade-į bos smulkmenos būsią nusta- 
ti kovoti prieš Vokietiją, jei(tytos atvykus čia Lenkijos 
lenkai jungsis su Anglija užs. reikalų ministrui Beckui.

kieti ja maisto turi, tik nėra ka 
vos, be kurios galima apsieiti 
ir nuo jos nuprasti. Juk rei
kia pirktis geresnių dalykų 
nei kavos. Pirmiausia reikia 
rūpintis, kad kareiviai būtų 
gerai apginkluoti, o tik pas
kiau galvoti apie kavą.

e

Propagandos ministras nu
rodo, kad nacių autoritetai il
giau negalės pakęsti, jei žmo
nės būrsis į eiles prie krautu
vių ir lauks progos nusipirkti 
kavos. Prieš tai bus panaudo
tos priemonės.

( ANGLIJOJ UŽDRAUSTA 
PAJUOKTI HITLERĮ

LONDONAS, kovo 31. - 
Čia uždrausta teatruose dai
nuoti pajuokianti Hitlerį dai
na. Autoritetai pareiškia, kad 
negali būti kam nors leistina 
viešai pašiepti svetimų vals
tybių galvas.

ĮDOMUS RUSIJOS BOL
ŠEVIKŲ “KARINGUMAS”

MASKVA, kovo 31. — So
vietų vyriausybė paskelbė, kad 
ji nesutinka prisijungti prie 
antihitlerinio valstybių bloko, 
jei prie jo neprisidės J. A. 
Valstybės.

APIE DEŠIMTS 
AUTOMOBILIU 
SUKRITO UPĖN

ViICKSBURG, Miss., kovo 
31. — Skersai Clear upės už
vakar vakarą staiga pakilęs 
vanduo išvertė Vicksburg-Ja- 
ekson planto dalį tilto ir apie 
tai greitai nepatirta. Iš abiejų 
pusių vakarą važiavę apie 9 
automobiliai ir vienas sunkve 
žimus įkrito upėn.

Sakoma bus keliolika žuvu
siųjų. Keletui asmenų pavyko 
išsivaduoti.

CLEVELANDO VYSKU
PAS PAAUKŠTINTAS

ARKIVYSKUPU
WASHINGTON, kovo 31.

Čia apaštališka delegatūra 
pranešė, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XJI Clevelando, O., vy
skupą J. Scbrembsą paaukšti
no arkivyskupu.

MEKSIKOJ STREIKUOJA 
DUONKEPIAI

MEXICO CITY, kovo 31. 
— Čia sustreikavo keli šimtai 
duonkepių. Kol kas duonos 
trūkumas neatjaučiamas, nes 
daug duonkepių dar dirba.

CHICAGOS KARDINOLAS 
GRIŽO IŠ EUROPOS

Jo Eminencija kardinolas 
Mundeleinas, -Cbicag,os arkivy 
skupas, grįžo iš Europos Vati 
kane dalyvavęs naujo popie
žiaus Pijaus XII išrinkime.

Jo Eminenciją New Yorke 
pasitiko Cliicagos auxiliniai 
vyskupai, JE. vyskupas R. J. 
Sheil ir JE. vyskupas W. D. 
O’Brien, ir kiti arkivyskupi
jos prelatai. ų

Apie naują Šventąjį Tėvą 
Pijų XII kardinolas pareiškė; 
“Ilgą laiką jį pažinau ir, ma
nau, jo išrinkimas yra didžiai 
svarbus darbas atliktas. Pijus 
XII bus žymus popiežius”.

PLINTA SMULKIOSIOS 
ŪKIO ŠAKOS APSKRITYJE

ROKIŠKIS. — Didžiausią 
pažangų rodo sodininkystė. 
Jau ir iš senesnių laikų aps
krities ribose nemaža sodų. 
Taip 1037 m. iš Rokiškio aps
krities eksportuota 50 vago
nų vaisių, kas sudarė per 40r/o 
visos Lietuvos vaisių ekspor
to.

1938 m. eksportuota 28 va
gonai vaisių. Sodinami nauji 
sodai. Apskrities ribose yra 8 
medelynai.

Stambiausi apskrities valdy 
bos Kavoliškio dvaro medely
nai. 1938 m. kalbami medely
nai pardavė per 12 tūkst. me
delių. Visi medelynai kartu y- 
ra pardavę per 20 tūkstančių 
medelių.

Daugiau dėmesio paskutiniu 
metu atkreipta ir į paukštinių 
kystę, Kontroliuojamų vištų 
punktų yra 3 su 402 veislinė
mis vištomis. Vienur kitur pa 
vyzdingų vištidžių, Ž. Ūkio 
Rūmų šelpiami, pasistato ir 
paskiri tikininkai.

Daug dėmesio pradeda krei 
pti ūkininkai ir į bitininkystę. 
Yra ūkininkų, turinčių po 45 
bičių šeimynas. Sparčiais žin
gsniais pereinama iš kelminių 
prie rėminių avilių.

REKYVOJE ĮRENGS 
VANDENS BASEINĄ

ŠAULIAI. — Šiaulių mies
to savivaldybė, norėdama mie 
sto gyventojams vasaros me
tu duoti progos pasinaudoti 
Rekyvos ežeru, pasiryžo dalį 
ežero išnuomoti kurini sporto 
orgtanazacijai, įpareigojant tą 
organizaciją prie ežero įrengti 
vandens baseiną, pastatyti rei 
kalingus pastatus ir kt. Į šį 
savivaldybės sumanymą atsi
liepė kai kurios organizacijos 
ir keli privatūs asmenys, ta
čiau savivaldybė, nenorėdama 
išskirti nė vienos organizaci
jos, Rekyvos ežerą pavedė 
Šiaulių sporto apygardai, ku
ri dar šį pavasarį įrengs mo
dernų baseiną bei pastatys rei 
kalingus pastatus.

Padarius visus įrengimus, 
šiuo baseinu galės naudotis vi 
sos organizacijos ir šiaip gy
ventojai.

No. 77

KARO NELAISVIAI 
SKIRTI ATSTATYTI 
IŠGRIAUTA ISPANIJĄ
MADRIDAS, kovo 31, — 

Ispanijos nacionalistų vyriau
sybė ir šio miesto autoritetai 
nusprendė bei mažiausio delsi
mo imtis šalies ir sunaikintų 
miestų atstatymo. Šiam dar
bui bus naudojami karo nei- 
laisviai. Jau šiandien apie 
250,000 karinių nelaisvių įvai 
riose šalies dalyse taiso, arba 
atstato kelius, tiltus, geležin
kelius, gatves ir viešąsias įs
taigas.

Madrido miesto ir visos sri 
ties (apylinkių) karo viršinin
kas paskelbė eilę gyventojams 
įsakymų. J sakyta visus turi
mus kokius nors ginklus, arba 
gjanatas paduoti autoritetams. 
Kas to nepadarys nuskirtu 
laiku, bus traukiamas tieson 
ir už tai numatyta mirties 
bausmė. Griežtai uždraustas 
visokis sabotažas.

Karo laiku raudonųjų reži
mas išleido popierinių pinigų 
40 bilijonų pesetų, kurie buvo 
apyvartoje. Dabar šie pinigai 
yra be vertės. Žmonės grąžins 
šiuos pinigus vyriausybei. Ne 
žinia, ar ką už tai gaus.

Maistas sunkvežimiais vos 
spėjamas vežti į miestą. Kaip 
tik atvežama, tuojau paskirs
toma ir laukiama daugiau.

Mieste dideli nešvarumai, 
Nelikę nei vieno šunio, nei ka 
čių. Viskas sunaudota mais
tui. Žiurkių visur galybės ir 
jos turi tikrą sau pikniką. Bi
joma galimų iškilti įvairių 
limpamųjų ligų, kurių žiurkės 
yra išnešiotojos. Iš kitų sri
čių gyventojams uždrausta at 
sikelti į vėliausia išlaisvintas 
teritorijas, kurios reikalingos 
nuodugnaus Svarinimo. Nes 
raudonieji nesirūpino niekur 
jokia švara, arl>a gyventojų 
sveikata.

Iš Madrido einantieji gele
žinkeliai skubiai taisomi. Bai
giamas taisyti susisiekti su 
Prancūzija. Pašaukti privalo- 
mon tarnybon visi esami gy
vi ir sveiki geležinkelininkai, 
tarnavę prieši revoliucijų. Nė- 
paklaususieji bus skaitomi mai 
štininkais.

Vandens miestas turi, nes 
frankistai vengė sugadinti 

J vandentiekius, nors seniai ga
gėjo tai padaryti. Jie vandens 
neatkirto žmoniškumo sumeti
mais.

Šalia No. Carroll, III., du 
įegrai užpuolė CCC stovyklą, 
nužudė viršininką ir pagrobė 
apie G00 dol.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matomas debesuotumas; po
piet šalčiau.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 
6:15.
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Rinkimams Besiartinant.

nios jau- visai kitaip elgėsi. Vietoj šaukti i 
“Osanna aukštybėse” šaukė “Ant kryžiaus, 
jį”. Kodėl tokia baisi ir staigi atmaina tose 
miniose t Ar minios pačios susiprato ar kas 
kitas jas sukurstė ir nustatė prieš Kristų!

Ta minių staigi ir balsi atmaina tai ne
buvo pačių sugaivojinias. Tai buvo fariziejų 
ir Rašto žinovų darbas. Fariziejai ir Rašto 
žinovai paveikė į minias ir sukurstė jas prieš 
Kristų.

lštikrųjų tad, tas Jeruzalės žmonių atsi- 
grįžimas nuo Kristaus buvo Kristaus priešų 
agitacijos darbas.

Ar šiais laikais ne tas pats kartojasi! Ar 
šiais laikais nepasitaiko, kad Kristaus prie
šininkai pasipainioja tikinčiųjų tarpe ir su
kursto juos prieš Kristų, prieš Bažnyčių, 
prieš dvasiški jų?

Vėl ar neibūna taip, kad šventadienio rytų 
žmonės bažnyčioje Dievų garbina, kalba mal
das, giesmes gieda, artinasi prie Dievo stalo, 
o vakare jau neprideramos kalbos, persival
gymai, persigėrimai, nedori žaidimai ir ki
tokie netinkami darbai.

Žmonės, "kurie panašiai pasielgia, prilygsta 
tiems, kurie Verbų sekmadienį džiaugsmin
gai sveikino įjojantį Kristų, o po kelių die
nų šaukė “ant kryžiaus jį!”

Politinės Vėtros Lietuvos 
Rytuose Ir Vakaruose

Kaimynų Užmačios Lietuvos Nepriklausomybei 
Ir Desperatiškos Tautininkų Pastangos 

“Išsilaikyti” Valdžioje
(Pabaiga)

Klaipėdos Prijungimas

Naujosios direktorijos j>ir- 
mininkas Bertulaitis, kuris 
prieš keletu metų Lietuvos 
Karo Teismo buvo nuteistas, 
iškilmingai pareiškė: “Klai
pėdos statutų vykdysime taip, 
kaip mes jį suprantame. Ma
nau, kad Lietuvai Klaipėdos 
krašte turi užtekti tik gele
žinkelių, pašto, muitų ir uos-įkalusi 
to”.

Atsakingas žmogus pasakė

protybė daroma vadeles visai 
paleidžiant. Jeigu tikėti inten
syviems tikinimams, tai tos 
vadelės Klaipėdoje vis dau
giau paleidžiamos su sąlyga, 
kad Klaipėdos krašto organai 
suvaržytų ten opozicijos žmo
nių veiklų... Gali būti ir taip. 
Tautininkai jau nekartų įro
dė, kad jiems “vado” ir jo 
partijos išgelbėjimas branges

nis už gyvybinius tėvynės rei-

Mūsų Tragedija

Turėdami .prieš akis Kristaus laikų mi- ai^^iab Bus dar aiškiau, jei 
Ar kas nori ar ne, bet turi pripažinti, kad nias ir šių laikų svyruojančius katalikus, iš-j prisiminsime, kad tas pats p.

................ veskime iš to sau pamokų: saugotis klaidin- Bertulaitis kelis kart net už-Edward J. Kelly, antrojo didumu miesto 
(Chicagos) Jungtinėse Valstybėse majoro, 
vardas šiandien yra vienas iš populiariausių 
Amerikoje. Jo vardas plačiai garsinamas A- 
merikoj ne tik spaudoj, ne tik per radijo, 
bet ir filmose.

Klausimas, kodėl tas žmogus yra taip po
puliarus? Ar dėl to, kad už poros dienų bus 
Chicagos miesto majoro rinkimai ir kad jis 
yra vienas iš dviejų kandidatų?

Reikia pasakyti, kad visai ne dėl to.
£dward J. Kelly šio miesto šeimininku 

buvo per šešerius metus. Tų vietų užėmė ne 
kaipo naujokas, bet jau įgijęs platų paty
rimų. Jis prieš tai užėmė atsakomingas vie
tas, kurių darbas buvo surištas su miesto 
gerove, su statyba ir puošimu. Tad, neten
ki stebėtis, jei p. Kelly, atsisėdęs atsako- 
mingon majoro kėdėn, ėmėsi darbo kaipo 
tikras vadas, statytojas ir žmonių drangas. 
Niekuomet istorijoj šis miestas sulyginti tru
mpu laiku nepadarė tiek pažangos, kaip jam, 
p. Kelly, vadovaujant. Prišfatyta naujų til
tų, ištaisyta gatvės, išpuošti parkai, įtaisy
ta prie ežero daug maudynių, pastatyta nau
jų mokyklų, rūpintasi žmonių saugumu ir 
sveikata, sumažinta nusikaltimų skaičius, su
stiprintos ir pagerintos policijos ir gaisrinin
kų jėgos ir t.t.

Matome, kad apie Ed. Kelly darbus gra
žiai atsiliepia ne tik biznio ir įvairių pro- 
f ėsi jų žmonės, bet ypač gražiai atsiliepia 
darbininkai ir jų šeimos, nes jų gerove jis 
tikrai daug rūpinasi. Jis daug jėgų dėjo, 
kad darbininkai turėtų darbo, kad bedar
biai ir jų šeimos turėtų duonos kųsnį. Ne 
dėl ko kito jis yra išgavęs federalinių fon
dų, kaip tik dėl to, kad aprūpinti darbinin
kus darbais ir tuo pačiu varyti statybos dar
bus į priekį.

Mes, lietuviai, galime pasakyti dar ir tai, 
kad Edward J. Kelly yra pirmutinis Chi
cagos miesto majoras, kuris tiek daug yra 
parodęs lietuviams palankumo ir padėjęs 
mūsų tautiečiams prasimušti aukščiau poli
tikoje. Jo dėka turime lietuvį teisėjų, lietuvį 
parkų administracijoj, daug mažesnių valdi
ninkų. Ir reikia manyti, kad tai tik pradžia. 
Turint 'lietuvių draugų prie miesto valdžios 
vairo, galėsime ir daugiau pripažinimo lai
mėti miesto politiniame gyvenime. Kaip ži
nome, už parodytų lietuviams palankumų, 
Edward J. Kelly Lietuvos vyriausybės yra 
apdovanotas aukštu D. L. K. Gedimino or- 
dėnu. Eidami į balsavimo vietas antradienį, 
be abejojimo, tų visų turėsime galvoje.

tojų įr nepasiduoti neprotaujančių minių ū- 
pui. . <

Ne vienas iš mūs dabar galvoja, kad, gir
di, jei būtų gyvenęs Didžiojoje Savaitėje 
Kristaus laikais, tai nebūtų davęsis farizie
jams sukurstyti ir nebūtų prisidėjęs (pne 
tų, kurie šaukė “ant kryžiaus jį’.”

Tai pagirtinas ryžtingumas. Bet ir šiais 
laikais turime progų parodyti savo ištikimy
bę Kristui. O kaip anksčiau sakėme dauge
lis tikinčiųjų šiais laikais elgiasi taip, kaip 
anų laikų minia. Nesame į anų laikų minių 
panašūs, jei neklausome laisvamanių, bedie
vių, komunistų, norinčių atitraukti mus nuo 
Kristaus ir jei savo gyvenimų deriname eu 
Kristaus mokslu.

Taigi šį Verbų sekmadienį, prisimindami 
minias, šaukusias Kristui “Osanna aukšty
bėse”, ryžkimės išsilaikyti Kristui ištikimais, 
ryžkimės būti vykintojais Kristaus karalys
tės čia ant žemės.

sienio žurnalistams yra parei
škęs, jog Klaipėdos prijungi
mas prie Vokietijos tėra tik 
trumpo laiko klausimas. Da
bar, kol Vokietija turi dides
nių užsimojimų ir rūpesčių, 
dėl mažo Klaipėdos krašto su
kelti aliarmų jai neapsimoka. 
Kol kas jai naudingiau tų 
kraštų panaudoti kaip savo 
duris į Lietuvų ir visų Pa
baltijį. Tuo tarpu pasitenki
nama Klaipėdų pavertus frei- 
štatu ,(kaip Dancigas), kuria
me vokiečiai visokių laisvių 
ir ekonominės gerovės turi fa
ktiškai daugiau, negu galėtų 
turėti Vokietijoje. Jie tas lai
sves išnaudoja Visuotiniam su

i siorganizavlmui ir net kariš-

Analfabetai Redaktoriai
Mūsų stalinistai paskutiniais metais virto 

ura patrijotais, šaukte šaukia už Lietuvos 
laisvę, už Lietuvos liaudį, nes gi tokis jau 
stalinistų vado, diktatoriaus įsakymas. Tik 
stalinistų redaktoriai, pasirodo, visiški ne
mokšos, analfabetai, jei mes imtume sakysi
me su jais kalbėti Lietuvos fėikalais. Jie 
puikiai žino, kas yra kolchozas, aovchozae, 
draugai stachanoviečiai, žino kaip Stalino 
žemė krauju valdoma, tačiau “p&tri jotai” 
Lietuvos atžvilgiu ničnieko nesusigaudo. Im
kime kad ir “yilnies” paskutinio antradie
nio numerį. Kalbama ten taip: “...jei vol- 
demarininkai pasiims ministerijų... Praneši
mai iš Kauno sako, kad Lietuvos ministerija 
rezignavo... Mat panašiai buvo ir Čekoslova
kijoj — naciai privertė senų ministerijų pa
sitraukti...”

J ink jei stalinistų redaktoriai būtų “gTa- 
nmtnesni” tikrai nepliaukštų tokių nesąmo
nių. Nei Lietuvoje nei Čekoslovakijoj atski
ros ministerijos nerezignuoja ir jei jau kas 
ima tai ima visų krašto valdymų, bet ne 
atskiras ministerijas...

Verbų Sekmadienis
Verbų sekmadienį minime iškilmingų Kris

taus įjojimų J Jeruzalę. Kristus jojo ant asi
lo, o pagal tų laikų paprotį toks keliavimas 
buvo iškilmingas.

Jeruzalės minios įjojantį Kristų pasitiko 
džiaugsmingai. Vieni tiesė jo kelyj savo dra
bužius, kiti kirto medžių šakas ir sekė jį. 
Tuo tarpu minios vis šaukė: “Osanna Do
vydo Sūnui. Pagirtas teesie kurs ateina 
Viešpaties vardan, Osanna aukštybėse”.

Minios Kristų taip džiaugsmingai sveikino 
it garbino todėl, kad daugelis apie jį jau 
žinojo, daugelis jų buvo matę jo stebuklus, 
daugelis buvo patyrę jo malonių.

Po keletos dienų tos pačios Jeruzalės mi-

Henry Melman

VERBŲ SEKMADIENIUI

Pirmyn, pirmyn didybėj ženk!
Visos gentys Tau “Hosanna’’ šaukia:
Garbėj kentėti skausmų eik!
Verbos, rūbai Tavo kelių dengia.

Pirmyn, pirmyn 'škaįstyjjėj ženk!
Ant mirties už skelbtų tiesų, meilę.
Žmonių kaltes krauju nuplauk!
Duok pasauliui savo šventų galę:

Pirmyn, pirmyn galybėj ženk!
Sunku kryžių nešti, ant jo mirti:
Ak, Kristau, kančiai galvų lehk!
Ir žmonijos širdis imk valdyti.

Laisvai vertė Eglės Baka

Kovo 20-39.

Žinoma, nėra ideališka, kai tvirtesne Lietuvos pozicija. O 
svetima valstybė kišasi į mi jeigu fiurerio tvirtinimai tė- 
nisterių skyrimus, bet jei jau ra tik gražūs žodžiai, tada jis 
šiųdienėj diplomatijoj tokių turės siųsti Reichaweių (ka- 
reiškinių neišvengia net žy- . riuomenę), t. y. viešai prieš 

visų Europų įrodyti, kad j<? 
iškilmingasis žodis yra be
vertis.

miai stipresnės valstybės, tai 
Sakoma, kad palinkusių ša-1 ir mūsų atsakingiems ponams 

kų visos ožkos graužia. Taip Į reikėtų turėti daugiau politi-
pat žinomas psichologinis dė
snis, kad ir mažiausiojo drą
sų galingasis pagerbia. Tai y- 
pač pasakytina apie vokie
čius. Kiek su ryžtingaisiais 
jie skaitosi, tiek liurbius ig-

nio apdairumo ir lankstumo 
— bet tiktai jis patarnautų 
savos valstybės naudai. Ta
čiau čia ir yra mūsų tragedi
ja, kad tie ponai visu atkak
lumu ir uolumu -dirba ne tau-

Ar Vokietija dabar norės 
iššaukti aštrių krizę Europos 
Rytuose ir pastatyti bandy- 
man Prancūzijos ir Anglijos 
garantijų! — Kol kas dar ne!
Ji Reicliswero nesiųs, jei mes

noruoja. Ignoravimo pasėka,’tos ir valstybės, bet savo as-„sugebėsime išlaikyti Klaipė- 
-matyt, bus ir tas faktas, kad mens ir savo partijos naudai, dus krašto kontrolę savo ran- 
į pakartotinus tautininkų pa-Į Ir vis dėlto klausimas iš- koše. Kariškas žygis, jei jis 
sisiųlymu8 nusiųsti Berlynan' ryškėja visu aštrumu: arba vis dėlto būtų daromas, gale- 
savo atstovų ir ten plačiai vi-, Smetonos vyriausybė turės pa , tų turėti didelių pasekmių vi
ską išsiaiškinti, tebuvo gau-’ sitraukti, iš pagrindų nors ka-' soj Europoj: 1) Lenkija rea- 
tas tik neigiamas atsakymas.1 rtų reformuotis, arba ji grei- guotų, žinoma, ne dėl mūsų,

kam pasiruošimui.

Palyginti per trumpų laikų
šita kryptimi jie padarė jau< 
labai daug. Įsteigta Memel- 
deutche Kulturverband (Klai
pėdos vokiečių kultūrinis su
sivienijimas) su 50,000 narių. 
Šio susivienijimo tikslas jun
gti visas vokiškas organizaci
jas ir jų naciškai veiklai di
riguoti. Vyriausias vauas ži-

Per Klaipėdos krašto vokiečių 
vadus Kaunui buvo duota su
prasti, jog kol Lietuvos val
džioje bus tie patys žmonės 
(Smetona, Lozoraitis ir Leo
nas), kurie neseniai vedė an- 
tivokiškų politikų ir teisė 
Klaipėdos vokiečius, tol Ber
lynas su tokia Lietuvos vy
riausybe nepageidaus jokių 

I rimtesnių pasitarimų. Ir kų- 
gi! Po tokių “komplimentų” 
p. Smetona norėjo dar kartų 
įrodyti savo nepaprastų “ho- 
norų”, ir laikinai ėjusį už rei
kalų ministerio pareigas p. 
Lozoraitį tose pareigose iškil
mingai patvirtino. Bet neil-

tu laiku praras Klaipėdų ir 
' kartu Lietuvos nepriklauso
mybę. Vasario mėn. 24 d. nau
josios Klaipėdos krašto dire
ktorijos pirmininkas Bertulai
tis, paklaustas, kada jo direk
torijos nariai atvažiuos į Kau 
nų prisistatyti Respublikos 
Prezidentui, iškėlė visų eilę 
labai nemalonių reikalavimų 
sąryšyje su buvusia klaipė
diečių byla ir pridėjo: “Aš 
dar nesu toks be charakterio 
žmogus, kad eičiau pas Kau
no ponus, kol anos bylos pa
dariniai nėra galutinai paša
linti ’ ’.

gam. Po dviejų savaičių vo-

*

LituAnistikos Institutas
Kovo 6 dienų Kaune atidarytas Antano 

Smetonos vardo Lituanistikos Institutas, ku
rio tikslas: 1) tirti lietuvių kalbų, liėtnvių 
tautosaką it Lietuvos praeitį, 2) rinkti, tva
rkyti ir skelbti lietuvių kalbos, lietuvių tau
tosakos it Lietuvos istorijos mokslinę me
džiagų ir šaltinius, 3) atstovauti lituanisti
kos mokslams Lietuvoje ir užsieniuose. Tiems 
tikslams pasiekti laikomos bibliotekos, ar
chyvai, šaukiami kongresai, rengiamos pa
rodos, skelbiami konkursai, premijos, pas
kaitos, kursai.

Institutas veiks suskirstytas į tris skyrius: 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir lietuvių 
tautosakos. Dabar jo finioh pėreink dar K. 
Būgos pradėtas tvarkyti lietuvių kalbos žo
dynas, tautosakos archyvas, seniai tvarko
mas žemės vardynas, pavardžių ir vietovar
džių rinkiniai ir kt.

nomasis dr. Neumann. Orga
nizuojamos taip pat moterys 
ir darbininkai. Bet didžiausio 
dėmesio kreipiama į jaunimų, 
kuris skubiu tempu kariškai 
“sportinamas”. Vokietijos na 
cių pavyzdžiu jau veikia šios 
pusiau kariškos draugijos: 1) 
Ordnungsdienst (Tvarkos Ta
rnyba); 2) Memeldeutsche Si- 
chercheitsabteilung (Klaipė
dos vokiečių saugumo dalis) 
trumpai vadinama SA — smo 
gikai; jie turi raitųjų, jūri- j 
ninku ir motorizuotąsias da
lis; 3) Hitlerjugend (Hitlerio 
jaunimas). Visų šių organiza
cijų nariai nešioja naciškas 

'uniformas ir kviečiasi sau in
struktorius iš Vokietijos.

Naujai išrinktasis seimelis 
savo pirmąjį posėdį vis Ati
deda, girdėt, net iki gegužės 
pirmos, nes laukiąs tarptau
tinės progos paskelbti kažko
kių nuo Lietuvos atsiskyrimo 
deklaraciją. Taigi, Klaipėdos 
'krašto lietuviškoji padėtis ne
pavydėtina. Ir čia, kaip ir Vi
lniaus byloje, tautininkų va
dų suglebimas ir nepateisina
mas bailumas žada atsirūgti 
didele katastrofa. Savu lai
ku, Maskvai kurstant, buvo 
.padaryta beprotybė taip pom
pastiškai Klaipėdos vokiečius 
suerzinti, o dabar antra be-

kiečių ministerini Kaune Ze- 
chlinui griežtai užprotestavus 
prieš tokį p. Smetonos demo- 
nstratyvinį gestų, p. Lozorai
čio karjera vistiek turėjo su
braškėti. Gaila, pervėlai...

bet dėl savo apsaugos. 2) Pra
ncūzija ir Anglija, jei ne dėl 
savo garantijos, kurios prak
tinė vertė menka, tai dėl Len
kijos reakcijos būtų įtrauktos 
į konfliktų. 3) Sov. Rusija ir 
likusios Baltijos valstybės tu
rėtų apsispręsti ir negalėtų 
likti neutralios, nes klausimas 
eitų ir dėl'jų teritorijos arti
miausios ateities.

Prileidus^ kad blogiausiu at
veju niekas nepajudės, kad 
visa Europa priims vokiečių 
kariškų žygį, kaip įvykusį fa
ktų, tai vis dėlto vokiečiams 
nekažkoks čia laimėjimas te
būtų. Bet iki šiolei dAt gau
dą vom įsitikinti, kad Vokie
tija tikrovėje karo nenori; jei 
jinai pradėtų jau jį, tai bū
simos krizės centrai humato-

Šiaip ar taip, patriotittgės- 
ni ir išmintingesni Lietuvos 
politikai dar galėtų Klaipė
dos pozicijas išlaikyti. Jei Vo 
kietija tikrai “nebeturi ten- m- wtur Tįda> 
torialiuių reikalavim. Euro- ,mes laikydamlesti statuto 
poje” (kaip Hitleris mėgsta
tvirtinti), tai ji sutiks ir su (Tęsinys 8 pTrtd.)

RENGIASI IR DĖDĖ SAMAS 
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beribėmis privilegijomis, ku
rios nuveda iki ekscesų kaip 
Klaipėdoje. Prieš saviškius, 
kurie neturi galingų užtarėjų,

Lietuvoj Seniausis 
Žmogus Pabaltijy

Prieš kurį laikę Lietuvoje 
ir kituose Pabaltijo kraštuo
se buvo ieškomas seniausias 
žmogus. Toks žmogus surasta 
Lietuvoje. Tai Pabaisko vai. 
gyventojas Jonas Dumšč, tu
rįs dabar 116 metų amžiaus.

Keliaukite į Lietuvą
PER

H0LLAND-AMER1CA
LINE

SKYRIUS XXIV. rankute ji jos stvėrėsi, ir šie 
šis Ir Būsiantis Gyvenimas ** ir dengėsi daugiau pagau- 

(Tęsinys) ti.

Taip bus su visais bran- 
giaią krikščioniško tikėjimo 

J^Blalykais, kurie, rodos, žūna. 
^^P<ri>4uje niekas, kas yra gera 

arba meilu, negali tikrai pra
pulti. Jaunystės sapnai, kurie 
tiek daug mums reiškė ir ku- 

* riuos mes rodos praradome, — 
jie atliko savo tikslų, ir yra

“Bet saulutės spindulys ne
pasiliko toje bukoje rankutė
je, nors jis apėmė kiekvienų 
pirštų kaip šviesus iv auksi
nis žiedas.

seka, dažnai gauna daugiau
sia iš šio pasaulio, kų jie ga
li nusinešti su savim ; dangų.

Tas pats yra tiesa apie 
džiaugsmus ir 'palaiminimus, 
kuriuos mes, rodos, praran
dame iš mūsų rankų gyvenimo 
permainose. Mes jų nepraran
dame. Medeginės daiktų for
mos iškristi iš mūsų rankos, 
bet dvasiškos kokybės arba 
grožio juose mes niekad ne
galime prarasti. Mes priete-

POLITINĖS VĖTROS 
LIETUVOS RYTUOSE IR 

VAKARUOSE
(Tęsinys iš 2 pusi.)

klausime sako, kad viskas pa
reina nuo Lietuvos. Taip ir 
yra. Tiktai nuo Lietuvos pa
reina išlaikyti savo nepriklau
somybę. Bet, žinoma, “įvyku
sių faktų” kelias ir besųlygi- 

davė jai malonumo ir šviesa niekad negali prarasti savo' n® nuolaidų politika neišven-
Taeiau, tas besistengimas jį0 negalime prarasti. Motiną

dar vilkinančiai žypčioja skai- kūdikio. Devyniasdešimts me-

prarasti tiktai, kaip žiedai y- j°s mėlynų akių gelmėse”, 
ra prarandami, kuomet jie

sčiausiu ir linksmiausiu saiku tų moteriškė sakė, kad jos 
pirmas kūdikėlis, kuris mirė

tiktai galėtumėm išsaugoti į vartojama šmeižiančios provo- 
Klaipėdų, bet ir nuo būsimos kacijos ir brutalus smurtas, 
pasaulinės krizės pasiliktume , Tėvyne, kas tave išvaduos 
nuošaliai. Berlynas Klaipėdos *iš savųjų piktnaudojimo ir ti-

ronijosf... Sp. D. koresp.

nukrinta užleisti vaisiui vie
tų.

Mes galime nustoti mūsų 
puikių dalykų tiktai nuodė
mėje. Nuodėmės kapas yra 
gilus ir tamsus ir nėra pri
sikėlimo brangiems gyvenimo 
dalykams, kurie į jį nueina.

Čia yra palyginimas. Nors kuomet buvo mažas, daugiau 
įmes negalime nustverti ir iš-, kaip dvidešimts metų ipasili- 
laikyti pačius dalykus, kurių ko grožio reginiu jos širdyje 
stengiamės pasiekti, yra pa-j visus septyniasdešimts metų. 
laiminimas ieškojime, kurs Mes niekad negalime motinos
pats daugiau nekaip apsimo
ka; ir prie to, mes apturime

prarasti. Jos gyvenimas yra 
perpainiai surištas su mūsų.

mūsų ieškojimo esmę, nors fo-įkad jis kada nors būtų išim- 
rma nuo mūs išsisuka. Šven-'tas. Nekaltas jautrus džiaugs-

Ir koki turtai yra šiame be- ti reginiai, kurie, rodos, iš-imas sykį branginamas niekad 
vilties kape palaidoti! Nekal- nyksta kai paskui juos bėga- negali prapulti iš mūsų šil
tumas, širdies skaistumas, sa
ldūs jausmai, dangiški išsiil
gimai, Kristaus regėjimai, ga- 
Fbės viltys, šventos meilės, gy
venimo stiprumas ir džiaugs- su visais brangiais dalykais,

me, tikrai pasislepia mūsų ši-' dies. Mes galime daugiau ne- 
rdies gelmėje ir pasilieka ten jausti jo sužavėjimo; tas kas 
apšviesti ir apturtinti mūsų jį davė gali būti išėjęs iš mū- ras 
gyvenimų amžinai. Taip yra sų gyvenimo; bet šventas

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

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

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

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

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

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

THOMPSON, CONN., Ma- 
rianapoiio Kolegijos studen
tams rekolekcijos, balandžio 
2—5 — kun. J. Mačinlionis,

8. S. N’IFIW AMSTF.RDAM 
Flagship of the Holland-Ame-iea 

Kine
Šiuo laivu išplauks iš Ncw Torko

Gegužės May 23 d., 1939 m.
Lietuvos Vyčių ekskursijų } 

Lietuvą per Rotterdamų 
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

VEENPAM .............. Balandžio 8
ZAANDAM ................. Balandžio IR
8TATENDAM .... Balandžio 21
NOORDAM ............ Balandžio 29
NIE1!W AM8TERDAM Gcgui. 2
ZAANBAM ................. Gegužės 1S
VOLENDAM ...... Gegužės 20
Visais kelionės reikalais kreipki
tės pas vietinius mūsų autorizuo
tus agentus arba J

HOLLAND-AMERICAN LINE 
318 No. Michig&n Are.

Chieago, III.

8
*

mas, kilnumo galimybės, kū
dikystės tikėjimas, kas tiktai 
yra teisinga, kas tiktai yra 
meilu — kokios gyvenimo ge
riausių dalykų krūvos eina į 
nuodėmės gilų kapų! Ir. šis 
kapas niekad nebuvo atida
rytas. Akmuo niekad nebuvo 
nuristas nuo jo angos. Jokio 
angelų reginio niekad nesima
tė jo tamsiame kambaryje. 
Kas yra nuodėmės kambary
je palaidota yra beviltiškai 
prarasta. Jis niekad daugiau 
negali būti atgautas atgal, 
nors žmonės jo rūpestingai su 
ašaromis ieškos. Prarastas ne
kaltumas niekad niekam du 
syk neateina.

Bet Kristuje nieko gražaus 
arba gero niekad nepražūna. 
Mažas kūdikėlis pasilenkė pa
gauti saulutės šviesų, kuri

kuriuos kai kuriam laikui mes 
branginame ir tuomet, rodos, 
prarandame. Jei jie yra ne
kalti, tikri ir verti dalykai, 
mes jų nesartie praredę; mes 
jų niekad negalime prarasti. 
Abraomas niekad neapturėjo 
prižadėtos šalies, nors jis vi
sa paliko jos ieškoti. Iki pa
baigai jo gyvenimo jis kelia-

džiaugsmas, sykį patirtas, pa
lieka mūsų būtybės dalimi, ir 
niekad negali būti atimtas nuc 
mūsų.

Jei maldelės, Dievo Ange
las, paveikslas būtų jums pa
skolintas kelioms dienoms ir 
būtų pakabintas jūsų vieška- 
mbaryje ir tuomet būtų pra
šalintas, jūs tikrai turėtumė
te tų paveikslų amžinai. Laike

vo savo ieškojime, bet mirė , šių kelių paturėjimo dienų jis
pakeleiviu vis dar kelionėje. 
Tačiau savo širdyje jis rado 
geresnių dalykų nekaip jis 
ieškojo, ne šalį, bet tikėjimo 
ir klusnumo užmokesnius. Vi
suomet yra gerų žmonių, ku
rie bėga paskui viltis ir sap
nus, kurių jie niekad nedasi- 
veja; tačiau jų sielose jie ra-

įeitų į jūsų sielą ir nors jūs 
jo niekad daugiau nematytu- 
rnėte, jūs jo niekad negalėtu
mėte prarasti. Taip yra kad 
puikūs dalykai, šventos mei
lės, švelnios prietelystės, jau 
trūs džiaugsmai, meilūs įsi 
vaizdinimai, brangios viltys, 
skaistūs sapnai, sykį mūsų

ruda savo ieškojime šventesnes nors tiktai trumpam laikui,/ 
viltis ir puikesnius sapnus, ' yra mūsų amžinai. Formos

giamai veda į vis didesnius 
pavojus. Užtat Klaipėdos vo
kiečiai ironingai ir sako, kad 
kai jie norėsiu nuo “liurbių 
lietuvių” atsiskirti, jiems ne
reiksią paramos iš anapus Ne
muno. Jiems užteksiu savų 
smogikų...

Daugelis ženklų rodo, kad 
p. Smetonos vyriausybė jau 
yra apsipratusi su mintimi 
Klaipėdos kraštų “paaukoti”. 
Jai, matyt, netaip brangūs 
Lietuvos gyvybiniai interesai, 
net ir savo nors ir šioks toks 
prestižas, kiek žūtbūtinis no- 

“ išsilaikyti” valdžioje.
Kad tik mūsų (susenusių) die 
noms užtektų, o po mūsų te
gu nors tvanas.'..*'Galimas dai
ktas, šitokį desperatiškų už
sispyrimų diktuoja asmeninės 
savisaugos instinktas — bai
mė prieš teismų ir tautų už 
daug kų atsakyti...
Tragiškas Vadaoaa

Rašančiam šiuos žodžius 
prisimena vienas šaltas žiemos 
vakaras. Klaipėdoje buvo tik 
kų palaidotas sufanatizėjusių 
nacių užmuštas jaunuolis lie
tuvis Jonušas, į kalėjimų pa
sodinti keli lietuviai studen
tai, apstumdomi lietuviai mo
ksleiviai. Gatvėse skambėjo 
Horst Wesselio daina, “Deu- 
tschland, Deutschland uber a- 
lles” ir demonstravo Ordnun- 
gsdiensto gretos.

Kaune tų patį vakarų iš I 
universiteto rūmų išėję stu-

nekaip tie, kuriuos jie pralei- gali pranykti, bet dvasia pa-Rentai nespėjo susirikiuoti pa
(Galas)grindams tekėjo. Jos duobėta do. Tie, kuriems, rodos, nesi- silieka.

William C. Douglas savo šeimos rately. Jis prezidento Roosevelto nominuotas teisėju 
Aukščiausį Teismų. (Acme telephoto)

i

MIC.
Pittsburgh, Pa., kun. J. Vai

šnoro klebonaujamoje bažny
čioje balandžio 9—11, 40 va- 

ELIZABETH, N. J., kun. pandų atlaidai — kun. J. Ma-
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. Jaučius, M. 
I.C.

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

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

čiulionis, M.I.C.

NEURITIS
■ ILIIVI PAIN IN PIW MIKUTIS

To relieve the torturln* pain of Neuritb, 
Rheumetum, Neuralsia or Lumbeso in a 
fe* minute*, sėt the Doctori formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no ner- 
cotics. Doee the «ork quickly—m uit relieve 
*ont pain, to your aattafactlon in a fe* 
minutes or money back at Drusskt*. Don't 
suffer. Uae NURITO on thia guarantee today.

KLAUSYKITE

New City Fnitin Hari
RADIO PROGRAMO

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

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

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti. Išnnomnoti — Arba 
Norėdami Kg Nors Pirkti. Atminki to ‘Dr-iro’ Glassifiad Skvr

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

^1
LIETUVIAI BALSUOKITE

— už —
[X] DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATUS

Kurius Indorsuoja
LITHUANIAN DEMOCRATIC LEAGUE OP COOK COUNTY

OFFICER8 EXE<irriVT COMMITTEE
JI'IH.R JOHN T. Zl RIH. Hoa. (hairman 
AI. U. KI.MHKIH, Prraldent 
CONHTANTINR KAIRIU, Virė Prnddent 
ANTHONY GIDAITIH, V ir r Prmldmt 
JOSRPH KAMINSKAS. Reeording Ser'y. 
JACK I.. JUOZAITIS, Financial See'y. 
HRINO JAKAITIS. Treaanree 
MTANI.RY GIRSKIS. Carreapandent 
CHAKIKS 7.KKAS, I^gal Advlaor 
STANlJtY CIBIIJAKIS, Sergeant At Arma

AI.. KR7.IM 
JOHN KVCII.IA 
JlMTHONY STASI US, 
VUI.IJAM POPURI.. 
dr. John poška,
AI.. JRSI I.AITIS,
JOHN I)OWIATT,
nu. TAUKI S IHNDII.IS,
JOSRPH JI niCKAS,
JOHN P. STANKOMICZ. 
ANTHONY RACKVKTI S, 
ANTON SHIMKIS, 
ANTHONY ZICKIS, 
PKTKR P. (iADDY,

Mh Ward 
imli Ward 
llth Ward 
lith Ward 
1.11 h Ward 
Hth VVanl 
ISth Ward 
IMh Ward 
«ls» W»r<l 
P.nrlewood 

N. W. fUdė 
Hiimbnldl Par* 

Cicero ' 
Prov lao

X
X

Balsuokite Už 
EDWARD J. KELLY Į MAJORUS 
LUDWIG D. SCHREIBER Į CITY CLERK 
THOMAS S. GORDON Į CITY TREASURER

triotinei demonstracijai, kai 
juos iš visų pusių apsupo po
licijos (!) būrys. Kas tų sce
nų matė, niekados nepamirš 
graudaus ir tragiško vaizdo, I 
kai rinktiniam lietuviškam 
jaunimui dainuojant “Prie 
jūros mes augę, prie jūros sa
vos”, policininkai paleido į 
darbų lazdas. Tų studentų da
lį, kuri buvo spėjusi nueiti iki 
II universiteto rūmų sutiko 
dviem sunkvežimiais (tro- 
kais) atvažiavę iškviesti poli
ui jos rezervai. Kai kurie “tva 
rkos dabotojai” girti, matyt, 
“dėl drąsos išmetę”. Štai vie
nas toks “patriotas” revolve
rio rankena smogia studentui 
į galvų, tas susvyruoja ir krau 
jais apsipylęs krinta ant šali
gatvio. Už kųfl

Svetimieji, mat, perkieti 
spausti, užtat jie naudojasi

EDW. J. KELLY LUDWIG D. SCHREIBER

.1 i
I

itl
I

:(c

20
VISŲ

ŽVAIGŽDŽIŲ
VAUDEVILIŲ

AKTAI
ftOKEJAI
DAINOS

KOMEDIJA
ORKESTRĄ

IR
KINO

PAVEIKSLAI
“KEEP

CHICAOO
SAFE”

•
ĮŽANGA
DYKAI

DALYVAUKITE
LIETUVIŲ ŠEIMYNIŠKAM VAKARE

— PAGERBIMUI —
MAJORO EDWARD J. KELLY

TH0MA8 GORDON į Miesto Iždininkus; LUDWIG SCHREIBER į Miesto Klerkus

Sekmadienį, Balandžio 2-rą, 1939, 7 vai. vakare
MICHAEL J. PLYNN SVETAINĖJE,

3236 West 63rd St. (Arti 63rd ir Kedzie Avė.)
— RENOtA —

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA, COOK COUNTY 
BALSUOKITE g] DEMOKRATHKAI — BALANDŽIO 4U RINKIMŲ DIENA

•Ii
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DIDELIS SUSIDOMČJIMAS EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖMS, KURIOS {VYKS KAUNE

GEGUŽĖS MJįN. 20- 28
Didelis susidoniėjuutis europo i«m uksiui i tu u juo miuj įvaru 

įVDV).. — 1937 metais Eu- iuoa>Kios i urnas, uuk patogu, 
ropos krepšinio pirmenybes kad visi sportininkai gaies g>
Rygoje lietuviai laimėjo Eu- \enii vienose rūmuose, ir 
ropos meisterio vardų. Kartu jiems čia pragyvenimas bus 
Lietuvai teko teisė, garliė ir labui pigus, m s apie 1 doleri 
pareiga sekančiam krepšinio pei menų. v lešbueiai bus pei 
pirmenybes surengti Lietuvo- pildyti tveeių, kurių atvyksit 
je. Jos ir įvyks Kaune šių nie is tų valstybių, kurių krepši- 
fų gegužės mėn. 20-28 dieno- mukai dalyvaus pirmeny bėse. 
mis. I Europos krepšinio pirmeny

Tai bus trečios tokios p,r-'J““ dalyvauti

inenybės. Pirmose pirmenybė- dvyMau valvtybu, valstybinis 

se meisterio vari* laimėjo „.vysima „a,.,„n

latviai, antrose - lietuviai. dalyvaus: t ok.etija, Len
kija, Pnuk-.uzija, Italija, Švei-

Kauno Kultūros Rūmai da CeKoslovakija> buonu-
bar rūpestingai rusiu trečia- ■ ja, pavija, p^tija ir kit. Lie
stas Europos krepšinio piruie-Į tuva {Urės stiprių varžovų už

dėlės sales, kurioje galima bu yra pasiryžę malonius svečius į---------—
tų įrengti žaidimui aikštelę ii svetingai priimti, tik jiems ne okupacinės valdžios perėmė perėmė jau 1919 metais; be mų Kaišiadoriuje-Lentvaravo '
sutalpinti žiūrovus, kurių, ti- perieįBtį meisterio garbę. Ne- Lietuvos susisiekimo ministe- to ši bendrovė nepajėgė irody (tarp Kauno ir Vilniaus). Ta (beinajialsras)
idmasi, bus daug. Po atviru -tolima, ateitis parodys, kaip rija, kaip Rusijos valdiškų ti esanti buv. rusiškos bendro da Hagos Tribunolas pareis- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dangumi krepšinio pirmenybes iįetuvįaills pavyks savo pasi- nuosavybę. Pagal 1920 metų vės įpėdinė. Todėl Hagos Tri kė savo nuomonę, kad Lietuva 6900 South Halsted Stieet
ruošti rizikinga, nes Lietuvo- ryįįni^ įgyvendinti, nes žaidy liepos 12 d. taikos sutartį, bunolas jos pareikštas Lietu- turi teisę taip elgtis, ir tuo iš
jo oras, ypač gegužės mėnesi, ngge laimėjimų nulemia ne Sov. Rusija visų Rusijos tur- vai pretenzijas, paremtas ir dalies pripažino Lietuvos pre
nebūva pastovus, feį klausimų vįen pasiryžimas ir pasiruoši- tų bei įrengimus, kurie paliko estų vyriausybės, atmetė ir
padėjo išspręsti vyriausybė,' Jnag, bet iš dalies ir laimė. 'Lietuvoje, pripažino Lietuvos pripažino net nesvarstytinas.
paskirdama lėšų naujai dide-, jjj -įoį krepįįnįO sporte Bal nuosavybe, kaip dalinu atlygi Tuo būdu Lietuva laimėjo ir
lei sporto salei pastatyti. -To-.tįjos kraštai vyravo. Taigi ti nimų už tuos nuostolius, ku- šių, jau trečių, bylų Tarptauti
kia salė jau statoma, ir ji bus |<įlliasį Eurpos krepšinio mei- riuos rusai lietuvių tautai pa- niame Teisme.
iki gegužės mėn. 15 dienos' 8terystę neišleisti jeį „e iš darė karo metu ir prieš kari}. 1931 ,„etais Lietnva Hag0> 
augte, balele bus vietos zaa-iLietuV0S; tai j. Baltijos Estiskoji (Esin,c. , b , su Lenkija. Len-

m-t tj-- • , ne) tiktai įsikūrė 1923 metais, kai apskundė Lietuva, esu ji>iurovu. Tai bus didžiausia ..... . . . . . .......T . , • c. -r i 1 Europos krepšinio pirmeny o jos tariamų turtų Lietuva neteisėtai uždariusi susisieki-sale Laetuvojeu Sale vėliau bus , ,• , . , .d bes bus didelis sporto įvykis.
naudojama ne vien sporto žai 
iynėms, bet ir didiesiems su- 
ažiavimams, kongresams bei 
usirinkimams.

Kitų jiainų klausimų — kur 
i pgyvendinti atvykusius už- 
ieniečius sportininkus — pa- 
iėjo' išspręsti Krašto Apsau-

Būtų pageidautina, kad užsie
niečiai lietuviai, kurie šiemet 
ruošiasi aplankyti savo senų
jų Tėvynę, pasistengtų atva
žiuoti gegužės mėnesį, gra
žiausiu Lietuvos pavasario 
laiku, ir galėtų dalyvauti žiū
rovais Europos krepšinio pir-

jos Ministerija, užleisdama menybėse.

LIETUVA HAGOJE LAIMĖJO TREČIU BYLA
(iVDV). — Tarptautinis revoliucijai ir Rusijoje įsiga- 

Teasinos Hagoje paskelbė Įėjus bolševizmui, visi priva-
preoidinių Lietuvos — Estijos 
yloje dėl Panevėžio — Sal

dutiškio siaurojo geležinkelio. 
Tribunolas rado estų ieškinį 
»aant nesvarstytinų. Estai no 
/ėjo gauti 14 mil. litų su 6% 
t*) 1937 metų sausio 1 dienos 

taigi iš viso apie 1G milijonų
litų.

Prieš karų Rusijoje veikė 
‘ Rusijos Šalutinių Geležinke
lių Bendrovė”, kuri buvo pas 
ačiusi ir šiaurųjį Panevėžio

tinių bendrovių turtai buvo 
nusavinti (konfiskuoti), o pa
čios bendrovės panaikintos.

Rusų bendrovės akcininkai 
pabėgo į užsienius it išsivežė 
dalį akcijų. Vėliau jie savo 
tarpe susižinojo ir 1023 me
tais Estijoje įsteigė naujų 
bendrovę. Ši bendrovė skelbė
si esanti teisėta įpėdinė Rusi
joje x buvusios geležinkelių 
bendrovės, kuriai priklausė ir 
Panevėžio — Saldutiškio gele

— Saldutiškio geležinkelį. Tai, žinkeliukas.
>uvo rusiška bendrovė. Kilusi Jį 1919 metais iš vokiečių

“THINGS THAT NEVEB HAPPEN”
7J//5 C0A7 /S FMeD IMET 
SLEeveS TOO UDM6, QkTT

simce you \/e r/čEATeD /^e 
-SO Micetv I'CL TAIČF IT, 

7JUST AS IT /,£ •

A.

tWT£MT10ML CM.T&U <a Al.*'

ORXTTOXS

i lETUViAi DAKTARAI
Tel. YARds 8148

M.ANDOS. Nik. 11 iki 12. 2 iki
4 ir 7 iki 9

•irmadieniuis: 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

08. K AlKOCIUNAS
l> AN TĮSTA”

i-»l> Si IMth Couri, t. h er
, -i nih KetvirtH«i'"u.M>.

PefiktaA

tenzijas į Vilnių, nes tas susi 
siekimas buvo nutrauktas dėl Į 
Vilniaus okupacijos.

1932 metais Tarptautinis 
Teismas išsprendė Vokietijos 
vyriausybės iškeltų Lietuvai 
bylų neva,už Klaipėdos statu
to sulaužymų. Tribunolas pri
pažino, kad Lietuva elgėsi tei 
sėtai ir statuto nesulaužė. Da
bar tas pats Tarptautinis Tei

DIDELĖ LIETUVIŲ KRAUTUVĖ
era

Visus užprašau atsilankyti į mūsų rūbų krau
tuvę. Įsitikinsite, kad mūsų krautuvėje yra 

, didelis vyriškų rusų pasirinkimas. Užlaikom 
siūtų naujausių madų, visokių šaižų, dėl plo
nų ir storų, augštų ir žemų. Pritaikysime vi
siems ir šaižų ir manių ir kainų. Turime siū
tų ir topkočių visokio padarymo ir visokių 
spalvų.

Siūtai nuo $22.50 ir $25.00 iki $30.00. 
Topkočiai nuo $19.50.

Kviečiame visus į mūsų krautuvę. Turime il
gų metų patyrimų savo biznio šakoj ir ko

geraiausia jums patarnausime.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO!
J. PETRAUSKAS, Sav.

3310 So. Halsted St. Chicago, Illinois

AKIŲ GYDYTOJAS

<7

DR. VAITUSH, OPT.
Sl’ECIAtlSTAS 

OPTO»LE'rKICALLY AKIŲ 
UETTUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Manu Garantavimas

Palengvins aklų įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 IKI 8 vai. vak. 
NedėlioJ pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiem kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL YARds 1378.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

Tel. Pollman 7235 
Res. Pnllman 0263

OR. A. W. JACOBS

šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
Chicago, Illinois

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

- Nuo 7 iki 8 ▼. v.
LIETUVIAI ADVOKATAI

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Knn. 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

Telephone YARda 1001

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone REPublic 9728

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avenue 
VALAHDOS:

Panedėlį, Utaraiake ir Ketverge 
neo 2 iki 9 vaL vakare. 

Saredoj ir PStnyHioį — 2 iki 8 v. v. 
Sobaloj nuo 12 iki 6 v. g,

TeL Proepeot 1012 
te, Z«L teBhUa MAZ

snias pripažino Lietuvos teisė 
tų nusistatymų ir dėl Estijos į 
pretenzijų nepripažinimo. Šios 
bylos laimėjimu Lietuva išven
gė stambios sumos sumokėji-|Kv» ry fSunuay imu, i 
mo pagal nepagrįsta estu rei---------------------------

Valandos: 3—8 P. M.

ŪR, P. J. BEINAR

TELEFONAI:
Ofiso WENtwortb 1612

Kės. — YARda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 1 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Į__________ pagal sutartį._________

OR. A. 1. MANiKAa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VlRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 ir i—o 

Kasdien išskyrus Seiedą 
Beredomis ir Nedčl. pagal šutai 

Sekmadienį snaitarim

Klausykite
PAt.ENDtCH’b TRAVU 

«l iREAt
folklore U*Uh Program

2 i* .vi

kalavimų. Be to, Lietuvai tas SKAITYKITE VIEŠ KATA 
laimėjimas turi ir didelės mo- ' LIKISKUS LAIKRAŠČIUS 
ralinės reikšmės. '

UETUVlAl DAKTARAI

Ofiso Tel. OANal 2345

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VV. Cermak Road
Vąl.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar*

Trečiadieniais pagal sutarti
Res. Tel OANal 0402 

2305 So Leavitt Street

OK. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
<72* So Ashland Avė.

2 tros lubos 
CUICAGO, LLL. 

telefonu MlDway 2880
OFISO VALANDOS: 

uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki e
po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v 

Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryte 
Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

t. eėiadieuiau ir Sekinadieuiau 
Susitanua

UK. MAUHiGt KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė,
Tel YARda 0994 

Res. Tel PLAza 2400 
VALANDOS:

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

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 Wesl Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 

1446 So. 49th Ct
Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

DR. STRIKOL’IS
PH\:S1CIAN & SURGRON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliontis pagal sutartį.

Namų Telef. PRO pect 1930
____ Ofiso Telef._YARds 4787____

Tel CAMal 8121.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

TeL YARds 5921 
Res - K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel OALumI M74
OTIHO VALANDOS 

• nu. ryto iki 8 v. vakare, iiekiriaai 
sekmadieniu ir treėiadieaiu

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAOO, 1LL

Office Phone Ree and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708 Į

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
■•diliom ir Trečiadieniais 

Pagaal 8nuirų

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue
Ofiso Valandos:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
fiekmadieeiais ir Trcčiadieuįaia

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rraidencijos TeL BEVerley 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai. i 2—4 ir 6—8 P. M,

K Reudeneija
8989 So. Olaremont Avė. 
Valandos: G—10 A. 14.
N eik liomis pagal sutartį

Tel OANal 0257
Rm. TeL PROspect 8869

DR. P. Z. ZALAT6RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Bercdoj pagal r u tart j

DR. V. E. SEDLINSKI
Dantistas

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 8650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieaiaia

4631 South Ashland Avė. 
TeL YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadinuaie ir V*
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Teisių Skyrius J
Rašo Chas Kai, 6322 S. Westem Avė., Chicago

. .................... .......-........ .....-=
KLAUSIMAS: Pirkau siu- įlinkas mirė. Jo giminaitė [ia 

vamųjų mašinų už $130.00. Už reikalavo, kad jai mokėtumėm 
savaitės mašina pradėjo ne- nuomų. Bet nežinia, ar ji tik- 
dirbti. Pašaukiau agentę, kad rai yra įnirusio giminė. Mo- 
apžiūrėtų ir surastų priežas- keti jai nuomų, ar ne! 
tį. Agentas būk radęs, kad aš ATSAKYMAS: Niekam ne- 
mašinų pagadinus, nulaužus mokėti nuomos iki teismas ne
kokių ten ašį ir pasakęs, kad paskirs autorizuoto kolekto- 
jei aš pridėsiu $12.50, tai ji- liaus, kuriam reikės užmokė 
sai duosiųs naujų mašinų. Aš ti ir užsivilkus nuoma.
esu įmokėjus tiktai $lo.00 ir -------------------
noriu, kad agentas tų mašinų KLAUSIMAS: Mes, du vy- 
atsiimtų, bet jis neima. Kas rai, pirkome keturfletį namų.
man daryti!

ATSAKYMAS: Jei perkant 
mašina buvo defektuota toj i 
vietoj, kur paprastas žmogus

Mano partneris yra vedęs. Pa 
gyvenus pusantrų metų pasi
rodė, kad negalėsim bendrai 
sugyvent. Kaip geriau būtų iš
siskirti be išlaidų! Ar būtųnegali matyti ir suprasti, par-; „

, , . , .. . T ' praktiška, kad as kontrohuo-davejas turi duoti naujų. Jam .. , ,

(.pasipriešinus, patariama su
daužyti sutartį. Bet jei bus į- 
.rodyta, kad perkant mašina 
\uvo sveika ir tamsta jų var
todama sugadinai, tada, su
prantama, sutarties negalima 
sulaužyt. Verčiau dadėti $12.- 
50 ir gauti naujų mašinų.

LITTLE BU1
* WĄ F ATTy, VJHEN VOd 

TAVK Vo C*LL

By Bruce Stuart

i’ WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
 ■

Thomas S. Gordon 
Į City Treasurer

kė daug pagelbos C. Y. O. or- raštininkas. Jis gerai susipa-

čiau du fletus ir mano part- 
nerys du!

ATSAKYMAS: Klausimas 
labai svarbus ir per laikraštį 
negalima patiekti visų smulk
menų. Sakote, partnerys yra 
vedęs, o tamsta ne, tai grei
čiausia esate ne du, bet trys 
partneriai. Jei norėtum par
duoti namų, tada ir partnerio , 
žmona pareikalautų vieno tre- I 
čdalio. Perkant namų, gal, tas i 

tamstai paaiškinta.

Kenoshos Žinios ! bažnyčioj tvarka Ver
bų sekuiad. ir Didžioje Savai- tiems, kurie yra susirišę su 

Seserų Pranciškiečių rėmė- tėję bus sekanti: Verbų sekm. įvairiais veikimais, nes jis y-
1 C’/kl’luni'J L#\»tzv kZi* .J a«a>« , _ - . « • • . — • • • • •

suma prasidės 9:30 vai. ryto, ra daug prisidėjęs prie {vairių 
vietoj 10 vai., verbų šventini- organizacijų darbuotės, ypa- 
mas ir procesija.

m y j- -,i jv c j damas West Park Commissi- Treciadienį, balandžio 5 d., .. ...
oner, jis rėmė visas jaunimo

gamzacijai. žino su panašiomis pareigo-
Thomas S. Gordon ir visi jo m!8 per laik*’ Ui kaip0 

Thomas S. Gordon ir jo šei-, šeimynos nariai yra gimę ir niH‘"to Odininkas bus tikrai 
ma seniai jau yra pažįstama augę Chicagos 32-tam warde,' a^sakomas žmogus mūsų nuė

KLAUSIMAS: Turiu inor- 
gičių ant dviejų fletų namo.
Morgičiai mėnesiniai. Kas mė- • nebuvo 
nuo numoku po $32.00. Antrų Dabar klausimas, kaip tų klai
morgičių yra $3,000 ir aš jų 
nemoku, nes, mano supratimu, 
tie morgičiai nebuvo legalūs. 
Atmokėjus pirmus morgičius, 
kų reikės man daryti su ant
rais. Pirmus morgičius baig
siu mokėti bėgiu šešių mėne
sių.

ATSAKYMAS: Kaip tik 
baigsi mokėti pirmus morgi
čius ir gausi “relęase” nuo 
savininko, taip antri morgi- 
čiai paliks pirmais ir juo rei
kės atmokėti. Mano patarimas 
toks: pirma apsirūpink tam
sta antrais morgičiais, kol bai 
gsi atmokėti pirmus.

KLAUSIMAS: Nuomojame 
namų (bungalow). Mokam 
$35.00 į mėnesį ir patys ap-

dų atitaisyti? Bandyk geruo
ju išgauti savo pusę, kad ne
reiktų eiti į teismų.

jai, sekmad^ kovo 26 d., su
rengė parap. salėj “bunco pa- 
rty” nupirkimui seserims šal
dytuvo (refrigerator). Žmonių 
priėjo pilna salė. Parengimas 
išėjo sėkmingas. Šia pramoga 
darbavosi sekančios narės: Va 
lienė, Staukienė, Šaulienė ir 
Valys, Šumskaitė. Rengėjai ir

northsidėje. Sekant tėvo pėdo- i S^° en^°jains- 
mis, jo vaikai labai interesuo
jasi jaunimo organizacijomis.

išpažinčių klausymas 3 vai. , ,. . .,.... ,, .sporto pramogas. Jis prisidė-popiet ir vakare po pamaldų. L . . . , ...
I jo prie jaunimo draugijų bū- 

Ketvirtadienį 5:30 vai. ry- damas laikraštininkas, sutei-
to bus išdalinta šv. Komuni-|-------------------------------------

.. . , . , . i Paskyrus p-nų Gordon įtingai tarp jaunos kartos. Bu- . ... .
j ,1T . t. , z. . . kandidatus miesto iždininku, 

demokratų partija yra gavus 
labai tinkamų žmogų. Per 25 
metus jis turėjo daug patyri-
mo kaip bankininkas ir laik-

seserys Pranciškietės dėkoja ja. Pamaldos ir šv. Mišios pra
atsilankusienis ir prisidėjuslė
ms prie parengimo pasiseki 
mo.

Sekančios draugijos laikys 
susirinkimus sekmad., balan
džio 2 d. Po pirmųjų šv. Mi- 

KLAUSIMAS: Per daug rne šių — sodalietės, po sumos — 
tų priklausiau prie draugijos. L. R. K. S. A. ir po pamaldų 
Dabar pirmininkas ant manęs | popiet — Gyvojo Rožančiaus, 
supyko ir tyčiomis suspenda- Didžiajame penktadienyje po 
vo. Aš norėjau užmokėti užsi- pamaldų įvyks Apaštalystės 
likusius mokesčius, bet sekre- Maldos sus-mas.
torius ir pirmininkas neprii
ma. Ap galiu juos patraukti 
į teismų?

ATSAKYMAS: Draugijos
konstitucija nurodo, už kų na
rys gali būti suspenduotas. 
Priklausydamas per daug me
tų tamsta turi labai gerai ži
noti konstitucijų. Jei nesi per
žengęs nei vieno konstitucijos 
skyrio, nei pirmininkas, nei 
kas kitas negali suspenduoti. 
Yra įstatymai, kurie panašiuo

Kovo 26 d. kleoooas kun. 
Pranciškus Skrodenis, MIC., 
pakrikštijo dukrelę tėvų Pra- 
nk Sevįck ir Onos Ramanaus
kaitės. Mergaitė gimė kovo 2 
d. Vardų gavo Rita-Ann. Kri
kšto tėvais buvo Joseph Se- 
vick ir Catherine Sckuh.

šildom, taip pat ir apžiūrim.
Prieš du mėnesius namo savi- se atsitikimuose apgina narį

Šv. Kotrinos ligoninėj sun
kiai serga Kaz. Stulgaitis.

sidės 8 vai. Popiet, nuo 2-ros 
iki 3-čios valandos Gyvojo Ra- 
žančiaus, tretininkai ir Apaš
talystės Maldos nariai atliks 
savo šventų adoracijos valan
dų prieš Šv. Sakramentų. Va
kare nuo 7-ių iki 8-ių soda
lietės atliks savo adoracijos 
valandų. Ta pati tvarka po
piet ir vakare bus per tris 
dienas.

Penktadienio rytų, baland
žio 7 d., pamaldos prasidės
8 vai. ir bus kryžiaus pager
bimas. Vakare 7:30 vai. sta
cijos ir pamokslas.

Šeštadienį pamaldos, ugnies 
šventimas prasidės 7 vai. ry
to. Popiet 3 vai. ir vakare 7 
vai. išpažinčių klausymas.

Velykų rytų prisikėlimo šv. 
Mišios ir procesija 6 vai. Po 
šv. Mišių palaiminimas. Kitos 
šv. Mišios Velykų dienų bus
9 vai. (giedamos) ir 11:30 v. 
(skaitomos). -

ITCĮh^
0.0.0

t'/u :

Peoples Furniture Mfg. Co.
Uziaro savo 63-cios gatves Krantinį

BALANDŽIO 15-tę DIENĄ

Turi Būtinai Išparduoti Visę Likusį $30,000.00

Stakę Už Pusę, Už 1-3, Net Ir Už M Tikros Vertes
__________ IŠPARDAVIMAS EINA VISU SMARKUMU__________

TAtMSTŲ PATOGUMUI IR GREITESNIAM IŠPARDAVIMUI

Krautuve atdara Nedelioj nuo 10 v. ryto iki 4 v. popiet
Ir Antradienio, Kevirtadienio ir Šeštadienio vakarais iki 9:50 valandos

Viskas turi būti išparduota ir didelis namas ištuštintas

IKI BALANDŽIO 15-tos DIENOS

Mrs. Marčia Garcia, 30 metų amž., iš Ballinger, Texas, nuo 
praeitų Kalėdų užaugo 240 svarus ir dar vis anga po 3 sva
rus j dienų. Dabar ji sveria 400 svarų. Gydytojai sake, ji 
turi “pituitary gland maladjustment”. (Acme telephoto)

Šv. Vardo draugija “in co- 
rpore” eis prie šv. Komuni
jos 9 vai. šv. Mišiose Velykų 
rytų. Pageidaujama, kad sy
kiu eitų ir visi vyrai, kaip, Lietuvos Sveikatos departa- 
jauni, taip ir augę. Po šv. Mi-, mentas išsiuntinėjo aplinkra-
šių parap. salėj visiems bus 
pusryčiai ir trumpa progra
ma iš muzikos ir dainų. Bus 
svečias kalbėtojas, Mf. llanak 
iš Simmons Co.

Šiomis dienomis pas mūsų 
klebonų viešėjo ir pagelbėjo 
kun. Antanas Ignotas, iš Ma- 
rian Mills Seminary. Didžioj 
Savaitėj su dvasine pagalba 
atvyks kun. Adomas Jeskevi- 
čiuB, MIC., “Draugo” admi
nistratorius.

Antradienį popiet pralotas 
Macejauskas iš Lietuvos, ly
dimas kun. J. Marčio iš Mil- 
waukee, atlankė klebonų ir 
apžiūrėjo mūsų gražių bažny
čių.

Tretininkai nutarė išplauti 

bažnyčių Velykų šventei. Tad, 

vyrai ir moterys, kurie ir ku

rios turėsit Išliko, prašomi a- 

teiti antradienį, balandžio 4 
d., j talkų.

Dūmines Pirkias 
Registruoja

ščius visoms apskričių valdy
boms, prašydamas ligi š. m. 
balandžio 15 d. suteikti Svei
katos dep-tui žinias, kiek ku
rioje apskrityje yra gyvena
mųjų namų be dūmtraukių ir 
kiek tokiuose namuose gyve
na žmonių.
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USTBUHE TOOTB PAŠTE

>*LUSTER-fOAV|

Šimtai puikiausių parlor setų, miegamų kambarių setai, 
valgyklai ir breakfast setai

Daugybė gražiausių naujausių kaurų visokių rūšių ir rnierų. Eilės 
visokių pečių, geisinių, virtuvėm, kombinacijos ir šildomi. 

Keletas desėtkų naujausių refrigeratorių, drabužiams plovyklos,
radios, kaurų valytojai.
65 pianai visokių madų, visokių išdirbysčių turi ibūti išparduoti už 
vienų dešimtų dalį tikros vertės.
Keli šimtai geriausių matracų, lovų, lovom springsų, studio couehes, 
chenille ir kitokių lovom uždangalų. .
I>abai didelis skaičius vaikam rakandų ir žaidimui (toys) kudikaim 
vežimėliai, cribs, bassinets, krėsliukai, staliukai ir t. t. 
Nesuskaitomos eilės gražiausių stalų ir staliukų, lempų, krėslų, pa
veikslų, veidrodžių, stovylų, laikrodžių, indų setų, puodų, toasterių, 
roasterių, perkoliatorių ir viso ko kito, kurių suminėjimui vietos 
trūksta.
Tikrai didžiausia proga žmogaus gyvenime nusipirkti 
puikiausius namų reikmenis geriau kaip pusdykiai.
Ypač dabar prieš Velykas — Kokia tai Proga!!!

Būkite Peoples Krautuvėje šiandien ar rytoj, nesivėluikite

Peoples Furniture Mfg. Co.
2536-40 West 63rd Street

Prie Maplewood Avenue

dcurai.it
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CHICAGOS LIHUVIŲ ŽINIOS
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Praeitu antradienį užsibaigė 
40 valandų atlaidai. Per visas 
tris dienas žmonės skaitlingai 
lankė iškilmingas pamaldas ir 
naudojosi gausiomis Dievo ma 
lonėmis. Eilių eilės per visas 
mišias rytais ėjo prie Dievo 
stalo. Altorius artistiškai iš
puoštas ir paskendęs gėlėse 
traukte traukė žmonių širdis 
prie Išganytojo, išstatyto Šve- 
nčiausiame Sakramente. Pas
kutinius mišparus ir procesi
ją laikė gerb. kun. J. Paškaus- 
kas, asistuojant gerb. kuniga
ms P. Lukošiui ir A. Jeskevi- 
čiui.

Pirmadienio vakarą grįžda
ma iš bažnyčios staigiai pasi
mirė a? a. Ieva Vasgirdienė. 
Velionė per daug metų buvo 
menkos sveikatos ir su kitų 
pagalba ateidavo į bažnyčią. 
Kaipo pavyzdinga katalikė ir 
tikrai maldinga moteris, be 
abejo, buvo pasiruošusi sutik
ti šitą netikėtą mirtį. Josios 
iškilmingose laidotuvėse pa
tarnavo draugijos Tretininkų 
ir Maldos Apaštalavimo, ku
rių ji buvo narė.

Ateinantį sekmadienį 3 vai. 
p. p. mūsų skautai turės gra
žų parengimą. Pradžioje bus 
išpildyta graži programa. Tu
rėsime progos pamatyti, kaip 
gražiai auklėjami ir mokomi 
naudingų dalykų bernaičiai, 
priklausantieji prie skautų or
ganizacijos. Skautų pasišventę 
vadai E. Rudis, E. Daujotis ir 
B. Česnavičius kviečia visus 
aštuoniolikiečius į šitą pirmą 
pasirodymą. Be programos da 
bus įdomi “bunco party” su 
š;mtais gražių dovanų.

Velykiniai Sveikinimai
Iki Velykų beliko viena 

savaitė. Biznieriai ir profesi- 
įonalai jau , pradėjo siųsti 
“Draugan” velykinius sveiki
nimus gavo kostumeriams ir 
klientams. Dabar pirmoje vie
toje stovi Town of Lake. Iš 
ten sveikinimus pridavė šie: 
Wm. J. Kareiva, G. Burba, 
Ona Beauty Shop, Joe Meat 
Market, Belunsky, Kinčinas, 
Kavalčikas, Kaminskas, Mise
vičius, Urbelis, Sireikis, Ša
mas, Overl ingis, Barški s Fur- 
niture House, A. Czesna.

Iš Bridgeporto pirmutiniai 
pasirodė J. Petrauskas, dra
bužių krautuvės savininkas ir 
Keistučio Taupymo ir Skoli
nimo B-vė.

/
Iš West Sidės jau pridavė 

sveikinimus šie: J. Dobrovol
skis, Petras Kalnis ir Adomas 
Dulskis, Jasnauskis, Nevedo- 
mskis, Šimulis, Siminas, J. 
Storgul, N. Karlavičius, VI. 
Palikavičius.

Iš Brighton Parko: N. A- 
baravičius, K. Vertelka, M. 
Bšerskis, Jul?’. Restaurant, 
V. Popeli, A. 1 v.košius, J. 
Koncevičius, P. Navakauskas.

Iš Marąuette Parko: K. Sta 
sinkaitis, Jurgis Brazauskis.

Kitų biznierių ir profesijo- 
nalų prašome nesivėlinti 
sveikinimų pridavimu.

Vakaras Parapijos 
Naudai

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Kryžiaus jairapijos draugijų 
Federacija rengia vakarienę 
su programų parapijos nau
dai sekm., balandžio 2 d., pa
rapijos svetainėj, 6 vai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Vakaras tikimos bus vienas 
sėkmingiausių, nes visos drau
gijos platina tikietus.

Komisiją irgi sudaro po 
kelis narius iš visų draugijų.

Lauksim visų atsilankant.
Parapijonas

Iš Politikos Lauko
LIETUVIAI DEMOKRATAI 
PAGERBS MAJORĄ KELLY

Chicagos Lietuvių politiniai 
klubai, vadovaujami Centrali- 
nės Lietuvių Demokratų or
ganizacijos, rengia vakarą su 
gražia programa, sekmadienį,
balandžio 2 d., 7 v. 13-to Wa- į 
rdo Demokratų salėj, 3236 W.
63rd St. Kalbėtoji} šiame va
kare nebus. Dalyvaus majoras 
Edward J. Kelly ir jo drau
gai: Ludwig Schreiber, kandi
datas į City Clerk, T. Gordon, 
kand. į City Treasurer, taipgi 
County Clerk M. J. Flvnn.

Į rengimo komisiją Įeina: 
teisėjas Jonas T. Zūrie, Al.
G. Kuinskis ir pirmininkai vie metus raštininku. D. Pivaro- 
nuolikos lietuvių klubų. Visi nas, buvęs ilgus metus sąjun- 
lietuviai kviečiami atsilanky- gos pirmininku, G. Yonaitis 
ti. Įžanga nemokama. Pradžia vice pirmininkas, J. Pekal, iž- 
7 vai. vak. Komisija din., J. Gregg fin. rast., dr.

S. Jacobs ir kiti.

SPORTAS Nutarta šiemet ruošti ketu- 
rius turnamenttfs, bet pasto
vus dirvonas bei vieta dar nu
tarta apie tai bus kalbama se
kančiame narių susirinkime.

Lietuviai golfininkai kvie- 
ant golfininkų, nes golfo mė-^iami įstoti sąjungom Mokes- 
gėjai tuojau pradėjo burtis

PAVASARIS JUDINA 
IR GOLFININKUS

Pavasario saulutės blikste- 
rėjimas daugiausia atsiliepia

ir tartis apie sekantį sezoną, 
kur reikės lošti sekančią va
sarą ir t. p.

I>r. S. Biežis, Lietuvių Gol- 
finankų Sąjungos pirmininkas, 
buvo susišaukęs savo štabą

dr. G. I. Bložis, buvęs ilgus

Provisos Lithuanian Athletic Club, Melrose Park, Velykų vakaro programos dalyviai. Iš 
kairės į dešinę: “merginos” — Julius Chappas, Bruno Waitkievicz, Edward Krueger, Bru- 

8U no Starus, John Waichulis ir Adolpb Urbelis. Du “gyvulių treneriai”: John Martin ir Al-
1 bert Umbros. “Meška” — Ben Rubicuski, “Mulas” — Ant. Novickį. (Sk. korespondenciją) ką tik įsakys jo treneris. Gal,

CHICAGO MARCHES ON"

CICERUS LIETUVIU NAUJIENOS

tis metams tik du dol.

Golfininkų Sąjunga rengia 
ypatingą tumamentą, “bun
co” žaidimą ir kitokių pama- 
rginimų vakarą Gimimo Pan. 
Šv. parap. svetainėj, Marąue
tte Park. Prašomi tėmyti laik-

pasitarimui. Susirinkime da- ,naščiuose apie šį vakarą ir 
lyvavo są-gos organizatorius sąjungos susirinkimą.

DRi

Žinių - Žineles

10 M. SUKAKTUVIU
IŠPARDAVIMAS

me-Draugijos Šv. Antano 
nesinis susirinkiųias įvyks ba
landžio 2 d., 1 vai. popiet, pa
rap. svetainėj. Prašome nepa
miršti ir naujų narių atsives
ti.

Ryt vakare, parapijos sve
tainėj įvyks “bunco ir card 
party”. Įžanga labai pigi, o 
dovanų daug. Bus ir kitokių 
paniarginimų. Pelnas šio va
karo skiriamas parapijos nau
dai.

Neprošalį priminti, kad ba- 
G. Svyrūnėlis landžio 4 d. mūsų miestely

P.L.A.C. Klubas Vėl 
Rengia Nepaprastą 
Vakarę

MELROSE PARK. — Šie
met, kaip ir per praeitus tris 
metus kas Velykų vakarą, Pro 
visos Lithuanian Athletic 
Club rengia originalų vakarą. 
Daugeliui “Draugo” skaity
tojų teko matyti praeitų Ve
lykų vakaro programa, kuri 
buvo ne tik Melrose Parke, 
bet ir Ciceroj pakartota. Visi 
pripažins, kad tai buvo gana 
juokinga. Šiemet bus dar juo- , 
kingesnė.

Per šias Velykas bus dau
giau juoko ir komedijų. Iš 
pradžių, šešios “merginos”

/j (tikrumoj vaikinai) šoks ru
sišką baletą. Visi bus pasipuo
šę tam tikrais kostiumais. Pa
skui seks du komedijantai. 
Šioj programos daly ant sce
nos pasirodys ir arklys, kuris ' 
visns nustebins, neg darys tai,

2 šmotų parlor setas, mūsų pačių dirbtuvėje 
padirbtas. Pilnai garantuotas,

tiktai - $49.50
Puiki dovana duodama su kiekvienu pirkiniu 

per šį 10 metų sukaktuvių išpardavimą.

Roosevelt Furniture Co.
2310 W. Roosevelt Road

Chicago. TeL Seeley 876C

tik negalės lietuviškai kalbė
ti.

Sekančiuose numeruose bus 
rinkinys kitokių gyvulių, ku
riuos valdys “Charlie Chap- 
lain”. Kiekvienas turės pildyt 
jo įsakymus.

Ant galo vėl tos pačios ‘me
rginos’ palinksmins susirinku 
sius “jaunystės numeriu”. Pa 
rodys, kaip mažos mergaitės 
moka šokti, deklamuoti ir el
gtis ant scenos.

Po programos .bus šokiai, 
kuriems grieš gera orkestrą.

Vakaras įvyks Velykų die
nos, balandžio 9, vakare, Blue 
Goose salėj, prie 23 ir Lake 
gatvių.

Kas tik po gavėnios norės 
skaniai pasijuokti ir smagiai 
Velykų vakarą praleisti, lai 
nepamiršta atsilankyti į Mel- 
rose Park. V. L. Yons

Pranešimas
Juo mažiau liuosybės turės 

gerumas, tuo daugiau bus 
varžoma liuosybė.

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

Jei nori sulyg tikėjimo gy
venti, bukie išmintingas ir at
sargus.

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

Meilė veržias į aukštą, bet 
visuomet pasirengus nužengt) 
lig apačios.

irgi bus rinkimai. Respubli
konų sąraše yra ir lietuvis E. 
Statkus. Todelei lietuviams 
reikia balsuoti už jį, nes kito 
lietuvio nėra, tik respubliko
nų sąraše.

Emily Kelpšienė po sunkios 
ligos jau daug geriau jaučia-

Rap.si.

Dr-stė Šv. Motinos Dievo 
Sopulingos eis “in corpore” 
prie šv. Komunijos 7:30 Mi
šiose. Visos narės kviečiamos 
susirinkti į svetainę 7 valan
dą ryto sekmad., balandžio 2 
d. Raštininkė A. Gudas

Norge Rollator 

Refrigeratorius, 

10 metų 

Warranty -

$149

J 1 d . 1939* * • ~

2 Asmeniškai Lydimos

KEWYORK-KLAIPĖDA
h» wthenbuhqą, Švediją

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(neperoėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja Vi. Mučins
kas, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gotbenburg- 
Stockholm. I< čia lai
vu "MARIEHOLM” 1 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am. 

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti iiplauklmai U New Yorko:

DKOTTNINGHOI.M bal. 1S, grg. 13 

GKIPsHOI.M — geg. 4. geg. 31 
KINGSHOI.M — biri. 3, rusp. 10

Rrelpkltčs j savo vietinj agentą ar
SVEDISH AMERICAN LINE

180 North Michigan Avenue, 
Chicago. Illinois

t^Scratching
//rELIEVC ITCHING SKIN Gu/cA/y

Even tho most stubborn Itchlng of eczema. 
btutckes, pimpius, athlete's foot, rashes and 
. >ther czternally causod skln eruptions, 
naickly yields to pure. cooling, antlseptic. 
tiųuid D.D.O. Rrcscriftion. Clear. grease- 
less and stainlese—driee fast. Its gentie 
oili soothe the irritation. Stopa the most 
intenso itchlng ln a hurry. A 35c trlal bot- 
tle. at all drug storus, proves it—or your 
money baclt. Ask for D.D.D. Prescriptiom.

i
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ČHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Būkime Geri Skautai Ir 
Ryt Dalyvaukime 
Skautiškoj Pramogoj

Būkime geri skautai —
“good scouts” — teks yra an
glų kalboj priežodis.

Lietuviai, būkime geri skau
tai ir rytoj, 3 vai. po pietų 
būkime Lietuvių Skautų pir
mame parengime — “kauliu
kų” (bunco) mėtymo susiėji
me. Neužmirškime, kad tai 
bus Dievo Apvaizdos parap. 
salėj (W. 18th ir Union ave.,

Pirmoji lietuvių skautų tru- J. T. Zūris. 
pė prie Lietuvių R. K. Susi
vienijimo Amerikoj šiam pa- Surpryzas

Čekai Demonstruoja
J

KALBAS TEISĖJAS 
j. f. ZŪRIS

Šiandien 2 vai. po pietų Chi 
cagos čekai ir jiems simpati
zuojantieji maršuoja Cbieagos 
gatvėmis protestuodami prieš 
Hitlerį, sunaikinusį Čekoslo
vakijos valstybę. Drauge bus 
protestuojama ir prieš kitus 
Hitlerio žygius, Klaipėdos at- 
plėšimų nuo Lietuvos ir kitus. 
Dalyvauja ir lietuviai. Po de
monstracijų bus prakalbos. 
Nuo lietuvių kalbės teisėjas

J
t

1 ’

11
p*
4 A

L—

A. » A
ANTANAS JUOZAITIS

Mirė kovo 31, 1939 m., 1:- 
4b v. ryte, auluukętt 52 ni. ainž.

Gimęs Lietuvoje, .Panevėžio 
upskr., NaujumiesCio pu rap., 
Berčiūno kaime.

Amerikoj išgyveno 34 mot.
Paliko dideliame nuliūdime: 

niolerj Kazimierą, po tavais 
Jucultg; sūnų Justiną, dukterj 
.Eleną; 2 brolius: Jonų, bro
lienę ir Jų kelmyną, ir Kazi
mierą, brolienę ir brolio sū
nų — kun. Kazimierą Juozaitį, 
ltockford Illinois; 2 seseris: 
Elzbietą Kūnelių, AvogefJ ir Jų 
kelmyną; Agnietę Balčiūnienę, 
kvogerj ir jų kelmyną; pusbro
lį Antaną Vicdska ir kelmyną 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 1834 So. 
49th Court, Cicero, Illinois.

Laidotuves įvyks untrad., ba
landžio 4 d. Ik namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Anta
no parap. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kap.

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

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus, Duktė, 

Broliai, Sesi rys, Brolio Sūnus, 
Pusbrolis ir Giminės.

(l*rašow»e nesiųsti gėlių)
laid. direktorius — Antanas 

Petkus, tel. Cicero 2109.rengimui gerai pasiruošė. Kaip 
B£fu buvo pi'anešta, skautai 

sirodys rankų darbeliais, 
dainomis, priesaikos iškilmė
mis, stovykla (kempe) ir 1.1 
Kam neįdomu bus pamatyti 
jauhuČių lietuviukų discipli
nuotos grupės veikimų!

“Kauliukų” žaidimas savai 
me bus įdomus ir malonus. 
Bhs gražių dovanų, kurias 
gaus, tiesa, ne visi, 'bet dau
giau negu publikos ketvirtda- 
lis. Taigi, ir šiuo atžvilgiu 
verta atvykti į skautų para
mai surengtų pramogų.

Šių pramogų rengia LRKSA 
apskritys, kuris tikisi, kad 
ir nariai ir nenariai joj daly
vaus. Tad ir kviečiame atvy
kti visus geros valios lietu
vius. 18.

A. Simutienei
Gimtadienio proga, praeitų 

trečiadienį suruošta surpryzas 
Angelai Simutienei “Draugo” 
redakt. žmonai. Jaukiam va
karėly dalyvavo būrys Crica- 
gos lietuvių moterų veikėjij 
su savo vyrais. Į vakarėlį pa
sveikinti A. Simutienę malo
nėjo taip pat atvykti ir Lie-,1 
tuvos konsulas P. Daužvardis Į 
su žmona, taipgi dalyvavo tuo 
metu viešėjęs Chicagoj žurna- 

i listas V. Uždavinys.
Surpryzui atminti A. Simu

tienei atsiųsta gražių dovanų.
Rap.

Labdarių Pramoga

Komp. Antano Pociaus vadovaujamas merginų Antifonalis choras, prie Šv. Jurgio para
pijos, dalyvaus Šv. Kazimiero parapijos, Gary, Ind., bažnytiniam koncerte, rytoj, Verbų sek
madienį, vakare.

ministratorius ir kad tinka
mas ir suprantamas mūsų mie
sto reikalams. Toks žmogus 
labai reikalingas mūsų val
džioje.Balandžio 2 Diena

“Tu esi tiktai vienas Ge
ras iš kurio visas kitas geras 
nužengia ir kyla. Tavo Geras 
iš Savęs užlaiko visų kitų ne
žiūrint kokį gerų. Tavo Geras 
vienas yra mano gero vers
mė, todėl visas mano geras 
duoda ir pasiduoda išimtinai 
Tavo Gero garbei, gėriui ir 
tarnystei”.

Bažnytinis Koncertas
GARY, IND. — Verbų sek

madienio (balandžio 2 d.) 7:30 
v. vakare įvyks bažnytinis ko- į 
ncertas. Programoje dalyvau-* 
ja prof. A. Pociaus antifona
lis merginų choras, solistai: 
O. Piežienė ir J. Kudirka, tai
pgi vietinis Šv. Kazimiero pa
rap. choras, kuriam vadovau
ja varg. A. Genys.

I Tai bus pirmas bažnytinis 
koncertas Šv. Kazimiero pa
rap. ir tikimasi turėti skait
lingų publikų iš saviškių ir 
svetimtaučių.

Pamokslų pasakys kun. K. 
Malakųuskjis, Šy, Pranciškaus 
parap., Indiana Harbor, Ind., 
vikaras.

PALAIMINTO RAMONO 
UJU. KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Ludwig D. Schreiber 
Labai Tinkamas 
Į City Clerk

Po pasikalbėjim; su mūsų 
kandidatu į miesto klerkų, ir 
jo dviem suaugusiom dukte
rim, kiekvienas gali būt už
sitikrinęs kad Demokrattj Pa
rtijos vadai geresnio ir tinka
mesnio žmogaus nebūtų galė
ję rasti kaip Ludwig D. Sch
reiber.

P-nas Schreiber yra gimęs 
Milwaukee, Wis. ir atvežtas 
Chicagon 3 metų amžiaus. Jis 
mokinosi; Chicagos viešose 
mokyklose ir kaip daugelis 
kitų neturtingų chicagiečių 
buvo priverstas anksti stoti į 
darbų ir savo nenuilstančio
mis jėgomis jis šiandien pa
vyzdingas ir stambus biznie
rius.

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

Balandžio 1 Diena
Mylimasis apsirengė Savo 

Mylėtinio rūbais, kad jis ga
lėtų būti Jo draugu garbėje 
per amžius. Tat Mylėtinis no
rėjo dėvėti karmazinį rūbą 
kasdien, kad jp drabužis bū
tų labiau panašus į jo Myli
mojo.

K RAF T
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cbeese Spreada 
and crackera... and company 
refresfaments are all ready! 
These Spreada are grand for 
sandwicnes, appetizers and 
salads, too. Notice the amart 
new cirele-dot design on the 
Swankyswig glaaeea Kraft 
Spreada come in. •>

U"”’* OWER SHOPPE 
4180 Archer Ave.

rimue LAlkVt’TTK MMBRIGHTON PARK. — La- 
Ibdarių 8 kuopos metinė “bu
nco party” bus nedėlioj, ba
landžio 2 d., Vengeliausko sa- 

i.
Pelnas skiriamas senelių na
mo fondan.

“Bunco” prasidės 2 vai. po 
piet. Ben

“Jeruzalės Moterys”
kortu' girai Ve“ ųf™3-v,si'!>raSoni' ateI1Aliyti

Gėles Mylintiems — VestavSms — 
Bsnfclettms — LsUdotarfims —
.P*pno41m*ms

sekmadienį bus vaidinama la
bai gražus veikalas apie Kris
taus kančių Šv. Mykolo para
pijos svetainėj, 1644 Waban- 
sia. Ave. Prad. 7:15 vai. vak.

Kas įvyko verbų sekmadie
nį Jeruzalėje prieš du tūks
tančius metų, panašų įvykį 
pamatysim parapijos svetai
nėj. Lošėjai gerai prisirengę, 
nes ir vietinės seselės padeda 
tinkamai atvaidinti tų gražų 
vteikalų. Kviečiame visus at
silankytu

Visas pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. Rengėjai

Kame nėra 
ne vienybės.

sutikinto, nėra

DON'T BE GREY
I

IMon’t tebnte arey hair. Grey hair 
m-trea yon ldolt otd and feel old. 
TYJ t»» Modern* Method for C«l- 
octac Hair . . . CLAIROL. YouTl 
appredats the <uick, pleaaani treat- 
nent. No hUaching reųutred te 
eeftsn the hair trhen yon ase 
CLAIROL. YouTl love the reauftt 
on yoiii n ■it —• dwi urnui, nitui ai* 
lookinc eolor that defiee detaction. 
See youreelf aa yoO W6uM Mka M 
be. See yonr hairdreeeer teday er 
•ead thft ceupm N0W.

BT ------H —|tVBWTV1VTb • b pWW,

•»«**«<>•» *m6 Bartkbaarilaf 
GSHUIM CMrW sa tk« kaMle.

bTka perier* cenMMtoe « rUH « (m 
aa« a-k MMti aktor tkht a-H’t L topM 
... a Ma-d that saly Claini caataiaa

JOAM tuR. fcUmOC laa.
Ui ewb 4Mk U. Tat tt. T.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZIN 

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W> 51st St. Tel. YARDS 1278

Neš. 4943 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermltage Ave.
4447 South Salrfleld Avenue______________Tel. LAFAYETTE 0727____________

TA VZ VAI koplyčios visose *“■ ** * Chicagos dalyse
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 North We»tern Ave. Chlcago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius randasi ikeraai nno Holy Bepulchre Kapinių, 6800 Wert Ulth Street

Rimtu pritarimu ir ištver
mingumu daugiau atsieksi, ne 

Jo pasisekimas parodo, kadlgu įg vietos į vietų besiblašky- 
jis turi patyrimų kaipo ad- |damb.

LAiaoTuviy
V. X

DliEITORIAI

NARIAI OHICAGOB, C1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AIIP C patarnavimas HITIDULHIIbC dieną ir naktį

D v V a t koplyčios Visose
I A n i MIESTO DALYSE

Antanas M. PlūiBiis 
1.1. Zolp
Alhert V, Petkis 
P. J. Rikis

MIESTO DALYSE

3307 Litu&nioa Ave. 
Phonę YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. WeBtern Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419

_ - 6834 So. Western Ave,
D a 41/u r* OROvehill 0142

'■ iSiS.

tadumiia ir Smai ą“ 
1. Liulevicius
S. P. Mažeika

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 

, rins 42-44 E. 108 St 
pne PULĮman 1270

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litn&nica Avenue 
Phone YARds 1188-1183
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RADIO
Nauja Radio Valanda

Chicagoj kas antradienį gi
rdėsime naują radio progra
mą. Pirma programa jau bu
vo duota, visi jos klausė ir 
visi gėrėjosi. Tą programą 
duoda New City Furniture 
Mart, 1654 W. 47th St. Pra
džia 8 vai. vak. Iš stoties 
WSBC, 1210 kilocycles. Kiek
vieną sykį duodama linksnnj 
juokų ir visokių “fonių”. Pro 
gramą išpildo gabūs ir pasižy
mėję artistai. Programo vedė
jas yra Antanas Plėnis.

New City Furniture Mart 
yra lietuvių rakandų krautu
vė. Savininkai yra Vincas 
Kasmauskas ir V. Bazaras.

Dabar prieš Velykų šventę 
krautuvė tapo praplėsta, pa
pildyta ir paįvairinta. Kas 
tik į tą krautuvę atsilanko, 
tas pripažįsta, kad tai “np-to- 
date” rakandų krautuvė.

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — Dr-

jos Saldžiausios. Širdies V. J. 
No. 1 mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio. 2 d., 2 vai. 
popiet, parapijos mokyklos ka 
imbary. Malonėkite nariai lai
ku susirinkti, nes yra daug 
kas svarstyti, pav., apie dr-jos 
išvažiavimų, kuris įvyks lie
pos 30 d. Taipgi turime ir li
gonių. Prašomi atsivesti ir 
naujų narių, nes įstojimas y- 
ra dykai. Vyrai, pasinaudokit 
proga. RašU G.S.P

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks sekinad., balandžio 
2 d., 1 vai. popiet, parapijos 
svetainėj. Visos narės malo
nėkite susirinkti. Išgirsite sva 
rbių reikalų.

A. Laurinavich, rast

Ekstra - Ekstra
BRIGHTON PARK. — Vy

čiai paskutinį kartą praneša, 
kad veikalas “Piloto Duktė” 
jau priruoštas vaidinti. Mo
kintas!, praktikuotasi per po
rą mėnesių. Rezisorium yra 
Sopbie Pauliūtė. Scenos dar
bus atliko J. Vilkanskas, B. 
Kvietkus ir A. Nakutis.

“Piloto Duktė” bus vaidi
nama Verbų sekmadienį, ba
landžio 2 d., parapijos salėje, 
prie 44 ir California. Vaikams 
2 valandą popiet, o 7:30 va
landą vakare suaugusiems.

T. Z., Jr.

PRANEŠIMAS
SOUTH CHTCAGO, 112,.- 

Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Draugystės nariai eis in corpo- 
re prie Šv. Komunijos Verbų 
Sekmadietnį, balandžio 2 d., 
laike pirmų Mišių — 8:30 vai. 
ryte. Šv. Mišios bus laikomos 
už draugystės narius.

Rašt.

CLASSIFIED
PA1TOAVIMUI IOTAI 

Parsiduoda 8 lotai: ant Franclsco 
gatvės, arti 98th Rt.; 10 mlnutų Iki 
Western Avn. Verti 11500.00; ati
duosiu už 8800.00; Verta apžiūrėti 
šią vietą, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 Wcst Cui- 
lerton St.

pardavimui
5-kambarlų mūrinis eottage. Dideli 
kambariai; fumacu apšildomi; arti 
mokyklų, parku, krautuvių. 5704 
South Arteslan Avenue, Chicago, III.

PARDAVTMITI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverna 
Renda 825.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro ir žmo
nos. 4.501 R. Hermitage Avė., Chi
cago, TUlnoln.

CLASSIFIED
PARDAVIMVINAMAS

Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis 
namas. Brighton Parke. Parduosiu 
a-r mainysiu ant senesnio namo.
•lobn P. Skinkowicz, «»I2 So. Wes- 
lern Avmiiip. Tcl. Ijrfayctte 1150.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda Pigiai.

Šiltu vandeniu štldomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados. 
162* R 47th Conrv. Cicero. Dllnols.

BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Žymi Budriko radio valan
da, WCFL, 970 k. stotis, ne
dėlios vakare 5:30 iki 6:30 
Chicagos laiku. Programoj da
lyvauja didžiulis radio cho
ras, simfonijos orkestrą, soli
stė Jadvyga Giricaitė ir daug 
kitų žymių dainininkų. Bus 
gražios daisos ir gera muzika, 
kuriomis Budriko rakandų 
krautuvės programoj visuo
met pasižymi. Nepamirškite 
pasiklausyti. Pranešėjai

Simano Daukanto draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 2 d., 12 
vai. dieną, Chicagos Lietuviij 
Auditorijos svetainėj. Kiek
vienas narys privalo būtinai 
atvykti, nes turime svarbių 
klausinnj svarstyti, kaip tai

gress Furniture Co. krautu
vės, 3224 So. llalsted St. Lie
tuvių studentų klubo choras 
padainuos gražių liaudies dai
nų. Be to, bus naudingų pa- Į 
tarimų, kuriuos patieks advo
katas. O daug žinių ir prane
šimų patieks Jonas Romanas. 
Ypač visi susidomėsite žiniom 
apie visokias namams reikme-

Šiomis dienomis Garden Club of Illinois buvo suruošęs 
Chicagoj gėlių parodą, kurioj lankytojai stebėjosi iš šios 
naujenybės: ant mergiškos manikino galvos, vietoj skrybė
lės, uždėtas juodos duonos kepalas, prismaigytas gyvųjų 
gėlių. (Acme telepsoto)

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

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

PARDAVIMUI TRIS
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama 
žemė; 70 akerlų miškas. 11 budl- 
ninkų. Nėra mortgage; neapgyventa. 
Galite užimti kad Ir rytoj. Biznio 
vieta,; didelis vasarinis rezortas. 
Kaina buvo 818,000. Dabar 810,000

— cash kaina. Įmokėkit 86,000 ar 
Š7.000, likusius ant morgičlo. 
John Scliultz, Route No. 1, įlos 
40, Iraus, Mlcliigan.

PARDAVTMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser- 
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuviu kolonijoje. Cleerote. arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir 
4 gražius kambarius. Groeernėte (- 
rengtl visi flksčerlal, yra Ir nauias 
elektrinis šaldytuvas ir pilnas pir
mos rūšies atakas. Gera priežastis 
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: W. Stankus. 1325 South 50th 
Conrt. Cicero. Illinois.

apie rengiamą išvažiavimą bi- 
■nželio 18 d., buv. J. Liepos 
darže ir k. P. K., sekr.

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Barboros draugija eis 
“in corpore” prie šv. Komu- 
ryto, Visos narės prašomos 
dalyvauti.

Susirinkimas atkeltas į pi
rmadienį, baland. 10 d., 7:30 
vai. vakare. Visos atsilanky
kite. Valdyna

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, 11 valandą 
prieš piet bus ypatingai gra
ži ir įdomi radio programa, 
transliuojama pastangom Pro-

nis papuošimui namų per Ve- 8 skyriaus mėnesinis susirin- 
lykas, kurias dabar galima nu į kimas įvyks sekmadienį, ba-
sipirkti už specialiai suma
žintas kainas Progress krau
tuvėje. Nepamirškite pasi
klausyti. Rap. J.

lan-džio 2 d., 2 valandą po
piet, parapijos svetainėj. Vi
sos narės kviečiamos būtinai 
dalyvauti. Valdyba

200 ELEKTRINIŲ LEDAINIŲ
turi būti išparduoti — General Electric, Norge, Kelvi 
nator, Westinghouse, Gibson, PhiLco Conservadore, Cro 
sley Shelvadore.
Dabar pirkdami sutaupysite nuo.........
iki ............................................. ............

5000
*75.00

BRJDOEIPORT. — Šv. Pra
nciškaus seserų vienuolyno rė
mėjų 1 skyriaus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, bal. 2 d., 
parapijos salėj, ant antrų lu
bų, 1 valandą popiet. Rėmė
jos malonėkite atsilankyti. Tu 
rim svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

TIRED, WORh OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
jus dragging theni- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab
lete relieve peri. 
odic pain s and dis-

comfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly oervous. Your Tab- 
lets helped my periodą and built me 
up.” Try (bem nex£ month.

T A 6 E T 5

REUMATIZMAS , 
SAUSGELE 1i

Noelkankyklte savęs skaus- 
I mals; Reumatizmu. Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba MėSliun- 

|giu — raumenų sunkumu, nes 
skaudėjimai naikina kūno gy- 

I vybę Ir dažnai ant patalo pa-
I guldo.

CAPSTCO COMPOUND mos- 
I tls lengvai prašalina vlrfiminė- 
. tas ligas: mums šiandien dau- 
1 gybė žmonių siunčia padėkones « 
| pasveikę. Kaina 50 centų. Per "

paštą 55c. arba dvi už 51.05. ■ 
I Knyga: "flALTINIS SVEIKA- 
.TOS", augalais gydytis — kaina ■ 
1 50 centų. g
I Justi n Kulis J
1 3259 S. Halsted Street, B 

Chicago, Illinois ■

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

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment butlding: 4 5-kambarlų 
fletal: garo šiluma: lotas 60x125;' 
(eigos 8190.00 ) mėnesi. Marquette 
Parke. Parduosiu už vidutiniška pa
stūmima. Atsišaukite: 6622 So. Falr- 
flel1* AVO„ tel. Prospect 4201.

RENDON FLETAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai;' 
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 S. 
Mason Avenue. 

riesiosine Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU •

“GRIPSHOLM”
hGeg.-May 31 d., 1939

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybe Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. C0, 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

PARDAVIMUI BUNGALOYV 

6-kambarlų bungalow. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo pasiulijimo. Atsišaukite: 6537 
South Arteslan Avenue.

PARDAVIMUI NAŠIAS 
2-aukštu medinis namas. 4 — 4-kam- 
bariu fletal. Skliautuotos tarpdurys. 
Ttaisvtos vanlos. lelgos per metus — 
81.104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
frsm Street. Chicago. Dllnols.

PARDAVTMUI
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta 
gera. Visi (rengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai. ŠI mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite narna mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero. Park Hnlme arba 
Marouette Park. Atsišaukite: 1538 
South 5«th Avenue. Cicero. Dllnols.

KAM REIKALINGI vėliausios lšdlr- 
hystės. nllno įrengimo bučernės flk- 
čerlal. Inlmant reglstcrj. svarstvkles 
Ir skaičiavimo faddlng) mašina. 
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlauslam 
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis 
sdTcan: 2000 So. Emcrnhl A ve.

PARDAVTMUI
Nuosavybė — Roomlng House. 14 
kambariu. Karštuvandenlu apšildo
ma. trys vanlos: 2-karų ramdžius: 
lotas 36x190: lelgos 8200.00 1 mi
nusi. Parsiduoda pigiai. Savininkas: 
48 North T.otus Avenue. Tel. Co- 
nmbus 49R1.

Lengvi Išmokėjimai
T0WN OF LAKE. — Mo

terų Są-gos 21 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 
2 d., 1 vai. popietų, parapi
jos mokyklos kamb. Visos są- 
tės prašomos susirinkti, nes 
yra daug dalykų svarstymui.

Valdyba

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėm. 1 skyr. 
susirinkimas įvyks bal. 2 d., 
2:30 vai. popietų, parapijos 
mokyklos kamb. Visos rėmė
jos prašomos susirinkti ir grą
žinti pinigus arba tikietus va
jaus vakaro. Valdyba

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:

Torto, virt
8S4KM.0M.M

Renerv*

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 fl. po 5 kambarius, mūrinis namas 
apie 11 motu senumo; apšildomas; 
parduos pigiai arba mainys ant fer
mos ar kelių akerų žemės netoli 
Chicagos.

16 fletų po 4 Ir 3 kambarius: mū
rinis namas; Marquette Parke netoli 
68rd St. Kaina pigi; Rendos 88000.00 
| metus.

Krautuvė Ir 4 kambarių fletas. prla 
Stock Yards. Tinkamas šaitanui. Mai
nys ant lotų ar eottage ar ko kito.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

6 kambarių bungalovv, prie 64th St. 
Ir Rockwell. Mainys ant lotų arba 
ūktes Lietuvoje. ’

70 akerlų ūkis netoli Chicagos. 
Parduosim pigiai su mašinom. Ir ata
kų; gera žemė prie molio.

4%
Taipgi turime gerų Ir pigių lotų ne
toli Marquette Park Ir kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. VILIMAS,
•800 So. Maplewood Avenue.

200 geriausių Parlor Setų
po *39.00, *47.00, *69.00

300 geriausių Radio Setų po iki $99.00
Gera maliava po ....................... 99c ff&lioną
Geras enamelis, baltas, vertas $4 00 gal. už *1.79

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

Keistučio 
Loan and Buildieg 

Ass’i No. 1
Duoda paskolas ant pirmų 

morgičių nuo 5 iki 20 metų.
Išmoka 4-tą nuošimtį už pa

dėtus pinigus.
Pinigai apdrausti iki $5,000. 
Antrašas:

3236 South Halsted St.
Telefonas — CALUMET 4118 

Se’kr. — Jos. M. Mozeris

Kviečiu vistu kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

MiM Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00

ISmokčjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mi} 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutė* Galima 

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

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKTEWICH 

President
HELEN KUCUINSKA8, Seo.

Kam Kankintis?

GA (j (viris 

MUSŲ 

THERMIC 

PERMANENT 

WAVE

_______________ ■■ ------------- —

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

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

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholanil« Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lla- 
tuvlšką Importą Valstybiną Deg

tiną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dstmtdas 

Savininkai

Mes n e varto Jam nei mašinos, 
nei elektrlkos. Garantuojame su- 
garblnluotl bite kokios rūšies 
plaukus. 85.50 vertyM — šia aa- 
valtą tiktai 84.50.

BKRNICE’S BEAUTT 
8H0P

1726 WEST 47TH STREET 
Kam p. HermiUge. T«L Tarda 2771 

18 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

ModernUkUnzU ir Pato- 
giaosla Valgykla 

Brldgeporte
750 W. 31st Street 

A. ▲. NORKUS, savininkas 
TeL Victory 9670


