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Pabaltijo valstybės nenori dėtis su Lenkija
Varšuvos pastangos vadaati Pabaltijui 
palaužtos; lunkai kaltina Lietuva

Lietuva siunčia karinę 
delegaciją sveikinti fiurerį

RYGA, bal, 13. — Žiniomis Lietuva ir Latvija nesutiko.

..... ■"

iš Varšuvos, Lenkijos kari
niai vadai labai nusivylę Lie

jos pasisakė už Pabaltijo 
griežtą, neutralumą, ypač atsi

tuvos ir Ijitvijos atsisakymu žvelgus šiandieninių tarptau-
sudaryti su Lenkija saugumo 
bloką.
Varšuva seniai Ivandė Pabal

tijį patraukti savo pusėn tik
slu su jo pagalba apsidraus
ti nuo sov. Rusijos ir Vokie
tijos. Visais laikais lenkams 
nevyko tai atsiekti. Po Klai
pėdos krašto atplėšimo lenkai 
pasinaudojo proga ir dar kar 
tą pakvietė Pabaltijį, kad jis 
savo apsaugai susidėtų su

tinių suiručių.

Už šį nepavvkimą Lenkija 
šiandien daugiausia kaltina 
Lietuvą.

Praneša, kad Lenkija nega
vusi Vokietijos kvietimo siųs
ti savo karinę delegaciją į 
Berlyną dalyvauti Hitlerio 
gimtadienio minėjimo iškil
mėse balandžio 20 d. Pabaltijo 
valstybės gavo kvietimus. Lie

Lenkija. Estija, sakoma, pa-Įtuva, Latvija ir Estija siun- 
linko į lenkų kvietimą. Bet;čia karines delegacijas.

Naciai susimetė atakuoti Lenkija 
už “baisis vokieog persekiojimus"

Greitai bus pranešta, kad 
vokiečiai šaukias vadavimo

BERLYNAS, bal. 13. — Na 
cių spauda staiga pakilo ata
kuoti Lenkiją dėl vykdomų ten 
vokiečių “persekiojimų”.

Laikraščiai paduoda pasi
baisėtinas žinias apie vokiečių 
“vargus ir nepakenčiamą gy
venimą” Lenkijoje.

Žinovai pasakoja, kad tose 
žiniose yra mažai tiesos. Tie
sa, kad vokiečiai Lenkijoje 
paskutiniais laikais pradėjo 
nesiskaityti su lenkų valsty
bine tvarka ir kai kuriais at
vejais pradėjo tiesiog išdavi
kiškai veikti. Nnsižengiusieji 
prieš valstybę areštuojami ir 
baudžiami.

NORĖTA NUŽUDYTI 
HITLERĮ; SUIMTA 
ŠEŠI ČEKAI

LONDONAS, bal. 13. — 
“Daily Mirror” praneša, kad 
kovo 31 d. Wilhelmshavene, 
Vokietijoje, kur Hitleris sakė 
kalbą įleidžiant į vandenį nau 
ją karo laivą, slaptoji policija 
suėmė šešis įtariamus įsigin- 
klavusius čekus. Paskiau jie 
išpažino, kad norėjo nužudyti 
Hitlerį.

“Daily Mirror” pareiškia, 
kad apie tą įvykį gauta infor
macijų iš vieno olando laik
raštininko, kurs buvo Wilhel- 
mshavene ir taip pat buvo su 
laikytas. Paskiau; jis paleistas 
ir jam įsakyta tuojau apleisti 
Vokietiją. Žinoma, jis tai ir 
padaręs.

Nestebėtina, kad susekus są 
mokslą prieš Hitlerį, jam kai 
bant jis buvo apsaugotas ne- 
peršaujamuoju stiklu. Stebė
tasi, kam tas stiklas reikalin
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Mirusiojo Washingtone federalinio senatoriaus J. Hamil
tono Lewiso iš Illinois palaikai su karstu nešami į senato rū
mus pagerbti. Pagerbimo iškilmėse buvo ir prez. Rooseveltas. 
Mirusiojo palaikai palaidoti jo gimtiniam krašte — Virgini
joje. • ■ ■ (Acme telephoto).

Kaip ten būtų, naciij spau
dos puolimo motyvai yra vi
siems aiškūs. Tuo būdu ban
doma sukeldinti vokiečius 
tiek, kad jie turėtų priežasties 
ir gautų progos šauktis Hit
lerio, kad jis juos vaduotų. 
Taip juk nacių elgtasi prieš 
užgrobiant Austriją ir kitas 
teritorijas. Visur “persekioja 
mi” vokiečiai šaukėsi juos va
duoti.

Ar Hitleris pakils vaduoti 
ir Lenkijos vokiečius, tai 
klausimas. Lenkija ginkluoja
si ir griežtai atsikerta Berly
nui.

gas. Aiškinta, kad fiureris sau 
gotas nuo skersvėjo.

Paniški, kad jis buvo sau
gojamas nuo kitokio skersvė
jo.

NUBAUSTA UŽ PASI
TRAUKIMĄ Iš TARNYBOS

BERLYNAS, bal. 13. — 
Vienuose namiuose dirbusi tar 
naitė pasitraukė iš tarnybos 
apie tai nepranešusi nacių au 
toritetams ir nepadavusi prie 
žasties. Dėl to teismo nubaus
ta- tris menesius kalėti.

Anglija su Prancūzija Rumunijai 
ir Graikijai uzuknna saugumu. .

LONDONAS, bal. 13. — An kia Albanijos užgrobimą, 
glija su Prancūzija šiandien Pagaliau įspėja Italiją, kad 
paskelliė deklaracijas, kurio-!ji nesikensintų užimti graž
inis griežtai nusistato prieš kams priklausančią Korfu sa-
Vokietiją ir Italiją dėl ji} sa
vavaliavimų ir pasiryžta gin
kluotomis pajėgomis ginti Ru
muniją ir Graikiją, jei jos bū 
tų puolamos.

Abidvi demokratinės valsty

PAPLENTĖSE KERTAMI
SUAUGUSIEJI MEDŽIAI

ALYTUS. — Alytaus aps
krityje daug yra plentų. Vie
tomis jie buvo gražiai apaugę 
gluosniais. Dabar šie gluosniai 
visur kertami. Paliekami tik 
jų kelmai apie metro aukštu
mo, bet iki žemės žievė nusku 
tama. Kai kur iš rudens paso 
dyti šalę augusių gluosnių 
jauni berželiai.

PARYŽIUJE REIŠKIAS
NEPASITENKINIMAS
ANGLIJOS ŽYGIAIS
PARYŽIUS, bal. 13. — 

Prancūzijos valdiniuose sluo
ksniuose reiškiasi daug nepa
sitenkinimo Anglijos ministro 
pirmininko Cbamberlaino vy
riausybės keistu nusistatymu. 
Chamberlainas parlamente 
šiandien skaitė deklaraciją dėl 
Viduržemio jūros dalykų sto
vio. Pasirodo, Anglija nesiima 
jokio griežtumo prieš Musso- 
linį. Pareiškia, kad jei Italija 
ir toliau savavaliai veiks, tai 
bus jos “nedraugjingas ak
tas”.

Aiškėja, kad Chamberlainas 
Mussolinį maldina taip, kaip 
kitados maldino Hitlerį. Ir iš 
to nenumatoma kas gera. Čia 
spėjama, kad viskas gali bai
gtis pagarsėjusia Miuncheno 
sutartimi.

To atsižvelgus, Prancūzija 
tik biznio sumetimais su An
glija laikosi vienybės, o savo 
keliu sparčiai ginkluojasi ir 
rūpinasi valstybės saugumu.

PREZ. ROOSEVELTO 
SŪNUS ANGLIJOJE

LONDONAS, M. i3. - At
Vyko prez. Roosevelto sfinub 
James susipažinti su britų fil 
mų pramone. Apsistojo pas 
ambasadorių Kennedy.

lą.
Deklaracijose Turkija ne

minima, nes ji atsisakė susidė 
ti su Anglijos organizuojamu 
bloku. Rumunijai pažadėtas 
saugumas, nes Rumunijos vy 
riausybė pranešė Anglijai irbes jspeja Vokietiją ir Italiją, _ .. . .. _

, , . • v- 1 Prancūzijai, kad ji turės dėtiskad jos nekeltų jokių suiručių į ,t , . ..’ . .
.... . . ._ , su Vokietija, jei negaus sau-Vidurzemio juros pakrantė-1 . . . . . , .

. ... ,. , gurno uztkrmimo taip, kaipmis ir kitur sau gretimų vai-1” ,.________ . r
stybių pasieniais.

Reikalauja, kad po gegužės 
2 d. Italija ištrauktų savo ka 
riuomenę iš Ispanijos ir smer

Lenkija yra gavusi.
Spėjama, Berlyne dar smar

kiau pasigirs šauksmų, kad 
Vokietija apsiaučiama ir turi 
veikti.

JUGOSLAVIJA TURĖS ATĖMĖ Iš PENSININKO 
NAUJĄ MIN. KABINETĄ PINIGUS
BELGRADAS, bal. 13. — 

Atsistatydino Jugoslavijos mi 
nistrų kabinetas. Kalbama, 
kad bus sudaryta samburinė 
vyriausybė. Ministerių kabinę 
tan įeisią ir kroatai.

700 VOKIEČIŲ IŠVYKO 
J VOKIETIJĄ

RIO DE JANETRO, Bra
zilija, bal. 13. — Monte Pas- 
coal garlaiviu į Vokietiją iš
vyko apie 700 vokiečių. Jie 
gyveno Brazilijoje ir Argenti 
noje. Jie yra naciai, o šiose 
valstybėse sukelta kova prieš 
nacius.

21 ASMUO ŽUVO OAISRE

CAIRO, bal. 13. — 2emą- 
jam Egipte sudegė trys kai

ALYTUS. — Šiomis dieno
mis plėšikas įlindęs naktį į 
pensininko Buivo butą, Pušy 
nų gatvėje, pareikalavo atiduo 
ti pinigus, nes kitaip nušau
siąs. Atidarius stalčių pagro
bė turimus 400 Lt ir laikrodį. 
Šiam pradėjus aimanuoti, kad 
nepalieka nė cento, plėšikas 
grąžino jam “pragyvenimui” 
10 Lt ir laikrodį. Išeidamas 
prigrasino, kad nepraneštų po 
licijai, nes tada jam atkeršy
siąs. Senukas, bijodamas ker
što, policijai nepranešė.

PRIPAŽINTAS 15,000 DOL. 
ATLYGINIMAS

Vyresniajam teisme prisie
kę teisėjai pripažino iš vienos 
geležinkelio kompanijos 15.- 
000 dol. atlyginimoi Antanui

mai. 21 asmuo žuvo ir 63 su- į Valaitis, 54 m. amž., už sužei- 
žeista, dimą.

Lenkija ginkluojasi ir kaskart vis 
griežėjai statosi prieš Vokietija

Siunčia karinę misiją į
Londoną tartis su britais

■VARŠUVA, bal. 13. — Pa- Karan paruošiami ir ūkiniu 
tirta, Vokietija pakartojusi kai valstiečiai. Išleisti patvar 
Lenkijai savo reikalavimus tymai, kad karo laiku valstie 
Dancigo miesto ir koridoriaus čiai privalomai vieni kitiems 
reikale. Varšuvon atvyko Len padėtų ūkiuose žemę įdirbti, 
kijos ambasadorius Vokietijai kad pašauktų karo tarnybon 
J. Lipskis ir atvežęs nacių jaunų ūkininkų jųj paliktais, 
reikalavimus. Lenkų vyriausy- žemės ūkiais rūpintus kaimy-. 
bė užgina, kad ji būtų gavusi nai ūkininkai. Be žemės įdir- 
reikalaviinus. Bet vietos diplo bimo' turi būti rūpinamasi ir 
matų sluoksniuose kitaip ma- galvijų auginimu.
nonna. ...... .. Lenkų autoritetai griebėsi

Lenkijos valdininkai pareis . . v ,.. , ; , . priemonių pnes organizuotus
kia, kad vyriausybė yra pasi- .... . T’ . . vokiečius nacius Lenkijoje. Uz
rypausi su Vokietija svarstyti , , . ... , u_/ . . . , ., . drausta naciams avėti baltas
Dancigo miesto ir koridoriaus

28 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO MEKSIKOJ

MEXICO CITY, bal. — 
Ties Quereitaro susidaužė ke
leivinis traukinys. 28 asme
nys žuvo ir 40 sužeista.

klausimus. Tačiau nenori dery 
bų imtis naciams grasinant. 
Sako, derybos turi būti lais
vos, be jokio Berlyno spaudi
mo ir be jokių grasinimų.

Lenkai spėja, kad naciai 
minėtus klausimus norėtų iš
spręsti greitai — prieš Hitle
rio gimtadienį. Bet lenkų nuo 
mone, tas neįmanoma. Tokiam 
svarbiam sprendimui reikia ii 
go laiko.

Čia pastebimas kaskart vis
griežtesnis prieš Vokietiją nu
sistatymas, ypač grįžus iš 
Londono užs. reikalų minis
trui Beckui. Lenkija neigia 
Berlyno nurodymus demobili
zuoti lenkų atsargas, kurios 
pašauktos karo tarnybon po 
Klaipėdos užgrobimo. Vietoje 
to, Lenkija dar daugiau atsar 
gų šaukia tarnybon ir plačiai 
ginkluojasi.

kojines ir rusvus hitleriškus 
apsiautalus. Lodziuje ir kitur 
baltakojiniai areštuojami ir 
baudžiami baudomis, arba ka 
Įėjimu. Lenkijos naciai, pasekė 
sudėtus avėti baltas kojines., , 
Tas daroma propagandai ir j 
nacių tarpusaviam solidaru
mui. Už priešvalstybinę veik- “ 
lą lenkai areštuoja daug vo- • 
kiečių Silezijoj, Pomeranijoj 
ir Dancigo koridoriuje.

Lenkų valdiniuose sluoi 
niuose ir spauda plačiai api-^ 
budina padarytą Londone Lea 5 
kijos su Anglija karinę savi
tarpės pagalbos sutartį pažy
mint, kad sutartis nenukreip
ta nė prieš vieną kurią vals
tybę, nė prieš Vokietiją.

Lenkija siunčia karinę mis 
ją j Londoną tartis su britų] 
generaliniu štabu ryšium sUĮ 
padaryta karine sutartimi.

NUMATOMI CHICAGOS
POLICIJOJE PAKEITIMAI '
Kalbama, artimiausiomis 

dienomis Cbicagos policijos de 
partamente įvyks svarbūs pa 
keitimai. Bet policijos virši
ninkas, pasitiksiąs savo vieto
je.

VEŽEJŲ STREIKAS; 
VIENAS NUŽUDYTAS

Wieboldto krautuvių vado
vybė iš darbo paleido vieną 
vežėją. Dalis vežėjų sustreika 
vo ir tarp streikuojančių ir 
dirbančiųjų iškilo kova. Vie
nas vežėjo padėjėjas nušautas

MOTERYS GAVO IŠ 
TEISMO “1NJUNCTI0N” 
PRIEŠ POLICIJĄ
Roselando j r Pullmano dis-j 

triktuose yra moterų organiz 
ei ja vardu Roseland Women’s

keletas apmušta. Paskirta 5,-.Sočiai Benefit Associatio
STEIGS MIESTO BETUR
ČIAMS AMBULATORIJĄ

ALYTUS.— Kovo 10 d. į- 
vyko miesto tarybos posėdis.
Be kitų reikalų, buvo principe 
nutarta steigti miesto betur
čiams gydyti ambulatoriją, 
nes, burmistro Z. Jakulio pra 
nešimu, savivaldybė šiam rei 
kalui dabar išleidžia gana di
delę sumą pinigų, kuri pernai 
siekė 27,6 tuksi. litų. Įsteigus
ambulatoriją ui tą »um, gali |m08 Pa*i,b°8 h'"">
ma «ori.u beturčius aprūpiu- 200 porų

klumpių vargšams, kurias

000 dol. dovanų už žudikų nu
rodymą.

Kas mėnesį vieną kartą mote 
rys susirenka ir surengia kaa' 
liukais lošimą. Iš tų susirinki

Teismas krautuvė™ pripa- skiriamas katalik,
injunetion”. Streikinin- , , ,lorvloraižino

kams uždrausta krautuves ma 
šiniai piketuoti, dirbančius ve 
žėjus užkabinėti ir pan.

ti gydymu.
Taryboj šis burmistro iškel 

tas sumanymas rado visišką 
pritarimą, ir, burmistrui pa
ruošus atitinkamas taisykles, 
ambulatorijos steigimas bus 
netrukus konkrečiai svarsto
mas.

8KAITYK1TK VIEN KATA 
ŪKIŠKUS LAIKRAidlUS

labdarai.
Policijai kažkas įėjo į galvą, 

kad kauliukais lošimas yra, 
gamblerystė ir moterims už-j 

200 PORŲ KLUMPIŲ draudė turėti lošimus.
VARGŠAMS Moterų organizacija kreipės

MARIJAMPOLE. — Žie- teisman ir gavo “injunetion’* 
prieš policiją, kuriai įsakytai 
nesikišti į šios moterų organi
zacijos rengiamus kauliukais | 
lošimus.jiems ir išdalino. Mokyklų 

vaikams buvo pasiūta reika
lingiausių rūbelių, bet ir tų 
neištekta, nes prašančiųjų bu
vo net apie 500 asmenų.

Komitetas kas mėnuo bied- 
nuomenei išmoka 2,110 lt pa
šalpų, kurių prašo per 1000

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne-j 

pastovus oras; vakare nnmac-l 
tomas lietus; temperatūra 
kyla.

asmenų. 50% prašymų paten-i Saulė teka 5:11, leidžiasi j 
kinta. 6:29.
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Balandžio 29 d., Brooklyn, N. Y., įvyks 
A. L. R. K. Federacijos ir Tautos Fondo 
centro valdybos susirinkimas, kuriame bus 
nustatyti tolimesni veikimo planai ir kata
likų santykiai bei bendradarbiavimo galimy
bės su kitomis lietuvių srovėmis.

Tautiečiai, gyvename tokiu momentu, ku
ris reikalauja iš mūsų didelio darbo ir pasi
aukojimo!

A. L. R. K. Federacijos valdyba:
DR. A. RAKAUSKAS, pirmininkas 
KUN. IG. ALBAVIOIUS, iždininkas 
LEONARDAS SIMUTI3, sekretorius

DRAUGAS TV.f t din5 •. Wn •' *1 *930

Pini,iojiDjo.i Po PrisijiDPI10
Klaipėdoje maistas jau ribojamas. Lietuviški paš

to ženklai ir vokiška cenzūra. Ką mano klai
pėdietis.

Klaipėdos Kraštas jau visiš- dar senoje vietoje — Tilžėje, 
kai įsijungė j reichų. Nors ta- /Ten pat buvo tikrinama ir va-

Tautiečiai, Lietuva Mus šaukia
Lenkija Nusivylusi

(A.L.R.K. Federacijos Atsišaukimas)
Atplėšimas Klaipėdos krašto nuo Lietuvos 

labai skaudžiai sukrėtė mūsų tautę,. Iš spau
dos ir šiaip jau pranešimų sužinome, kad Lie
tuvos žmonės, lyg ir nujausdami artėjančių 
dar didesnę audrų, vienijasi, rengiasi apsigy
nimui, kiloja Ginklų Fondui paskutinius sa
vo centus ir šiaip jau brangenybes. Jaunimas 
savo laisvu noru siūlosi stoti į kariuomenės 
ir šaulių eiles.

Tos žinios mus jaudina. Jos yra garantija, 
kad esant tokiam užsidegimui ir ryžtingu
mui ginti savo laisvę ir nepriklausomybę, 
tauta nežus. “Laisvės ragavę, vergais nebe
būsim!” — tai daugumos nusistatymas Lie
tuvoje.

Nėra abejonės, kad ir mes, Amerikos lie
tuviai, esame tokio pat nusistatymo, kaip 
ii mūsų seserys ir broliai tėvynėje Lietu
voje. Tiesa, ištikus pavojui, mums nebus ga
limybių imti į rankas ginklų, kad ginti Lie
tuvę, bet mes galime kitokiais būdais prie 
tautos reikalų gynimo prisidėti. Kaip tų ga
lime padaryti, berods, ir rašyti apie tai ne
reikia. Juk dauguma atsimename tuos lai
kus, kuomet amerikiečiai ne doleriais, bet 
šimtinėmis klojo Lietuvos nepriklausomybės 
reikalams ir kovai su užpuolikais. Tais lai
kais vien tik į Tautos Fondų sudėjome virš 
pusės milijono dolerių, daug kitokiais ke
liais į Lietuvę pasiuntėme, už du milijonus 
dolerių Laisvės Paskolos Bonų išpirkome, ne
mažai į aukso sidabro fondų sudėjome Lie

tai formaliai įvyko kovo 23 
d. 7 vai. rytų, tačiau iki va
karo tų dienų Klaipėdos kraš
te buvo nei Vokietija, nei 
Lietuva, arba, tiksliau pasa
kius, ir tas ir tas. Traukiniai 
tebevažinėjo senuoju tvarka
raščiu, geležinkelių stotyje te
buvo pardavinėjami mūsų ge
ležinkelių valdybos atspausdi-

Lenkija darė didžiausių pastangų, kad pa
traukti į savo blokų Lietuvę, Latviją ir Es
tiją. Bet jos visos, kaip praneša Chicago 
Tribūne Press Service, padarė pareiškimų, 
kad griežtai taikysi? neutralumo ir kad vie-' nti bilietai į visas D. Lietuvos
ningai ginsis nuo bet kurių užpuolikų. Len
kų politikai, matyt, norėjo uždėt Baltijos 
valstybėms savo protektorijatų. Bet nepavy
ko. Lenkijos kariuomenės vadai dėl to esu 
labai nusivylę, nes jiems nepavyko Lenkijų 
padaryti vadove tų valstybių, kurios yra 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Dėl šio lenkų 
nepasisekimo labiausia esanti kaltinama Lie
tuva.

Mes, jau anuo kart buvome pastebėję, kad 
Baltijos valstybėms šiuo momentu geriausia 
yra laikytis, neutraliai. Netolima praeitis aiš
kiausiai parodė, kad ne tik Lenkija, kuri 
tik pernai grūmoja Lietuvai užpuolimu, bet 
ir Anglija nėra galima pasitikėti. Jei Len
kija norėjo susilaukti talkos iš Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių, jai reikėjo Lietuvai 
ir kitoms tautoms atitaisyti padarytas skriau
das. Kaip gali Lietuva pasitikėti lenkais., 
kuomet vienų dienų pasirašė sutartį, o kitų 
dienų jų sulaužė, kuomet pernai nei iš šio 
nei iš to grųsino visų Lietuvę pavergti. Tad, 
dėl šių ir eilės kitų sumetimų Baltijos val
stybėms geriausia laikytis neutraliai.

Gen. Černiaus Kabinetas tebeveikia
Vakar iš Kauno gauta per Lietuvos Pa

siuntinybę Vašingtone tokia kablegrama: 
“GANDAI APIE GENEROLO ČERNIAUS

geležinkelio stotis. Susisieki
mas geležinkeliu su Kretinga 
vyko normaliai, kaip niekur 
nieko.

Naujosios sienos kaip ir ne
buvo, nes niekas nei iš mū
siškių nei iš vokiečių nesido
mėjo kas vyksta ir kų vežasi 
— nebuvo nei pasų, nei muito 
kontrolės. Klaipėdos stotyje 
pareigas tebeėjo mūsų tarnau
tojai. Buvo ir vokiečiai gele
žinkeliečiai. Tik bufete judė 
jimas buvo silpnas, nes jokio 
alkoholinių gėrimų nebuvo pa
rdavinėjama.

liūtą. Visų kovo 23 d. Klaipė
doje tebebuvo dar tik litai. 
Atvykusi vokiečių policija ir 
kariuomenė atvežė jau šiek 
tiek ir vokiškų markių. Ta
čiau krautuvės buvo uždary
tos. Iš ryto tebuvo atidarytos 
tiktai maisto produktų krau
tuvės, tačiau visa bėda, kad 
maisto produktų tų dienų pri
stigo. Pratęs sočiai pavalgy
ti Klaipėdos miesto gyvento
jas negalėjo kiek norėjo nu
sipirkti nei riebalų, nei duo
nos. Vienas asmuo, pav., te
galėjo pirkti tik keturias ma
žutes bulkutes. Jei kam pavy
kdavo gauti daugiau, tai kiti 
krautuvėje buvę žmonės (vo
kiečiai) energingai protestuo
davo ir grasindavo pašauksiu 
tvarkos žiūrinčius asmenis.

Produktų kainos tų dienų 
buvo kiek pakeltos. Klaipėdos 
prie reicho prijungimo dienų 
daug kam tiesiog teko paba
dauti, ypač viengungiams, nes 
pavalgyti ne tik nebuvo ko,

Po Svietą Pasidairius Labas Ryts!
Godotinas prof. Kampinin

ke: —
Tamsta labai dažnai ant sa 

vo delno ištluinooiji painiau
sius klausimus ir teiki geriau 
sius atsakymus. Aš turiu triu 
belj su šitokiu klausimu:

Neseniai apsiženija su naš

Rašo Jonas Skelly
Važiuoju anų dien strytka- 

riu. Teko stovėti prie mergi
nos su labai foni skrybėlė, už 
kurios dar buvo užkišta kaž 
kokio keisto paukščio plunks
na. Kaž koks triksas palaikė 
.tų jos skrybėlę ant kairės aule, kuri turėjo nešpetnų dūk-. . , . , , .’ j r ? sies, o plaunksna nuolat bade

ten. Pamatęs jų mano tėvas „ • at i * i1 v «i ... man j panosę. Nekarta iš pvk
našlys įsimylėjo ir apsižemjo. L. .. , .. . J .*J J d d cio norėjau nukasti viršų tos
Atrodytų, kad mano tėvas yra plunksn08> a|e vis susi,aįkiaUj 
mano žentas. Toliau, toji .„a- ne8 ta aW6jo ,a.
no podukra turėtų būti mano ,,ai graži mergina Tik

f tuvos valiutai sustiprinti, stipriai parėmėme MINISTRŲ TARYBOS PASIKEITIMUS Y- bai nedidelis. Jokių operaci-

Pašte taip pat buvo maž- bet ir kur: valgyklos ir res- 
daug tas pat. į toranai neveikė. Maisto štokų

Kovo 23 d. čia dar lėbavo i į “ Pat įrn,os
, ... . . ... • v įdienos daugelis klaipėdiškiųpardavinėjami lietuviški pas-' . .

. v i , • , . <palaikė ne visai geru ženklu,to ženklai, daugiausia išleis-'L, ,. , . . . ,, ... , , - , , | račiau dėl to jaunas klaipė-tieji nepriklausomybes sukak-
v . • -x- m v i diskis vokietis entuziastas la-ciai paminėti. Tačiau vakarei, .

, ,. .. . bai nesijaudins: jis ir toliaujau buvo galima gauti ir vo- 
kiškųjų pašto ženklų. Tačiau 
buvęs gyvas judėjimas Klai
pėdos pašte tų dienų buvo la

pamotė, o jei taip, tai jos mo
tina turėtų būti mano bobute, 
su kuria aš apsiženijau. Kiek
nel'igeriavau, vis prieinu ro-; pakl.apStyti> nereikia savo ran 
.uudns, kad aš pats sau e»» kų vartoti. atsistojai prie 

i merginos, ar moters, ir kuo- 
jgeriausia pasitenkini jos skry 

Atsakymas. Tamstų ištikęs i belos plunksna.
triubelis nėra liaujas. .Jis jau i 

nuo seniai daugelio žinomas.,
Kadangi aš, kaip Anglijos — Vai varge, varge, tu ir 
Gemberlynas, visuomet esu vėl girtas. — sako žmona sa- 
bizi su politika, blokavimais vo vyrui.
su kitais tavorščiais, tai ne

Ii jau sau: užėjo geri čėsai. 
Važiuojant strytkeriu, jei su- 
nieštėjo panosė, ar prireikė jų

tėvo tėvas. Kaip profesorių* 
ilumočysi! Bekampis ./. A.

tautos kultūros reikalus.
Tauta šiandien ir vėl šaukiasi į savo sū

nus ir dukteris, prašydama ne vien budėti, 
bet jau dirbti ir aukotis, nes jcs padangėje 
slankioja tamsūs debesiai. Jos vadai ragina 
mus nenusiminti, neužsikrėsti pavojingu be
viltiškumu, bet iš visų savo jėgų stoti į dar
bų ir Lietuvos gynimui aukoti tiek, kiek tik 
išgalės leidžia.

įlomis dienomis Lietuva ant savo rankų 
turi kelias dešimtis tūkstančių Klaipėdos kra
što tremtinių, kuriuos reikia aprūpinti per
stoge ir duonos kąsniu. Be to, visas jėgas 
reikia įtempti krašto apsigynimo stiprinimui. 
Tauta yra pasiryžusi nė vienos žemės pėdos 
priešams ne beūži eisti. Jei kas kėsinsis, lie
tuviai gina savo žemę, savo laisvę ir nepri
klausomybę ligi paskutinio kraujo lašo. Tų 
sužinome iš vyriausybės, kariuomenės va
dovybės ir organizacijų pareiškimų. Dėl to 
ir mes, šio krašto lietuviai, būdami tos pa
čios tautos vaikai, to paties kraujo žmonė
mis, negalime nuošaliai stovėti ir nieko ne
veikdami žiūrėti, kaip tauta mobilizuoja vi
sas savo jėgas gynimui brangiausio savo 
turto — laisvės ir nepriklausomybės, nes tas 
turtas įsigyti jai labai brangiai kainavo. 
Visų mūsų pareiga, nežiūrint kur gyvena
me, šiandien dirbti ir aukoti.

Šiuo atsišaukimu žemiau pasirašiusieji ra
gina A. L. R. K. Federacijos skyrius ir visus 
kolonijų veikėjas TUOJ IMTIS DARBO, 
KAD STIPRIAI SUSIORGANIZUOTI IR 
RINKTI AUKAS IR KLAIPĖDOS TREM
TINIAMS IR LIETUVOS APSIGYNIMO 
FONDUI. SUDARYKITE KOLONIJOSE 
TAUTOS FONDO SKYRIUS, ĮTRAUKDA
MI Į JUOS TAUTIŠKAI NUSITEIKUSIAS 
DRAUGIJAS. VISUR TUOJ REIKIA REN 
GTI PRAKALBAS. SURINKTAS AUKAS 
TUOJ SIŲSKITE Į TAUTOS FONDĄ, išra
šant čekiui iždininko kun. Ig. Albavičiaua 
vardu, pasiųsdami sekretoriaus L. Simučio 
adresu: 2334 So. Oaklcy Avė., Chicago, hl.

Atsižvelgdami į susidariusių tarptautinę 
padėtį Europoje ir į pavojus, kokie gali iš
tikti Lietuvai, ATSIKREIPIAME Į VISUS 
TAUTIEČIUS, PRAŠYDAMI AUKOTI LIE
TUVOS APSIGYNIMUI PER TAUTOS FO 
NDĄ BENT VIENOS DIENOS UŽDARBĮ.

RA EILINIS PRASIMANYMAS”.

Vadinas, jokių pasikeitimų Lietuvos vy
riausybėje nėra įvykę. Ir gerai. Kaip anuo 
kartu pažymėjome, gen. Černiaus kabinetas 
atstovauja visas didžiąsias tautiškai ir val
stybiškai nusistačiusias partijas, turi tautos 
pasitikėjimų, o tai šiais laikais labai yra 
svarbu.

Šiuo momentu reikia stiprinti Lietuvos Gi
nklų Fondų, reikia šelpti tuos, kurie buvo 
priversti išbėgti iš Klaipėdos krašto. Tais 
reikalais rūpinasi Tautos Fondas. Aukas sių
skite per jį šiuo adresu.- Tautos Fondas, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, I1L

APŽVALGA
Eilė Lenkijai?

“Posl. Novosti” ražo, kad vokiečiai užėmę 
Čeko-Slovakijų mažai išlošę ekonomiškai, nes 

i ten gyvena kv. km. 138 žmonės, taigi tirš- 
| čiau kaip Vokietijoje ir čekai importuodavo 

šilkų, metalus, grūdus, vaisius, daržoves, mė
sų. Čekų pramonė dirbo užsien. rinkai. Bet 
vokiečiai išlošę strategiškai, nes sutrumpėju
si siena 500 km ir vokiečiai galvoja apie 
organizavimų “slaviškų divizijų”. Dabar y- 
ra pavojus Vengrijai ir Lenkijai, nes Len
kijų apsupo iš vakarų, pietų ir baigia supti 
iš šiaurės.

Paryžiaus laikraštis “Petit Journal” Klai
pėdos užėmimų komentuoja kaip Lenkijos 
apsupimų. Toliau laikraštis pažymi, kad Pa
ryžius ir Londonas, norėdami atremti grų- 
einimių, turi jiadėti visoms Baltijos valsty
bėms, kurioms Vokietija grųsina, susigru
puoti aplink Varšuvą.

“Figaro” pabrėžia, kad per 1925 metų gy
ventojų surašymų Klaipėdoje buvo 59 nuoš. 
lietuvių, 38 nuoš. vokiečių ir 3 nuoš. kitokių 
tautyb.ių. Laikraštis teigia, kad pagal tautų 
apsisprendimo teisę dabar nugalėjusi ne dau
guma, o 'mažuma. Pagaliau, “Figaro” klau
sia, kaip Lenkija sutiko tų prijungimą, kuris 
jai yra tieiiogis grųsiniina*.

jų, išskyrus pašto ženklų par
davinėjimų, nebuvo daroma. 
Iš ryto buvo paskelbta, kad 
dėl šventės korespondencija 
nebus išnešiojama. Taip pat 
buvo įspėta, kad telefono ir 
telegrafo ryšis su D. Lietuva 
nutraukiamas. Taip pat ap
sunkinamas ir korespondenci
jos išsiuntimas. Laiškų ddl 
nepaprastai ilgo® formalumų 
procedūros buvo beveik nega
lima išsiųsti. Su reichu ir te
lefonais, ir telegrafo ryšis ne
buvo nutrauktas.

Klaipėdos mieste telefonu 
susisiekimas vyko normaliai.

Tiktai pasikalbėjimai buvo 
griežtai cenzūruojami Telefo
nas tuoj “išsijungdavo”, kai 
imdavai kalbėti apie paskuti
nius įvykius, ypač apie nei
giamus. Laiškams išsiųsti nu
matytieji formalumai taip pat 
buvo įvesti greičiausia cenzū- 
riniais sumetimais.

Kadangi mieste buvo dide
lė šventė, tai šitokia padėtis 
tęsėsi tol, kol neišvyko tų die-'

marširuos, klausys komandos, 
nurodymų ir propagandos.

Tačiau j tai kitaip jau pa
žiūrėjo KlaipeaSŽ miesto pir
klys, pramonininkas ar iš vi
so senas ramus burgeris. E- 
sant Klaipėdai Lietuvos uos
tu, jam klojosi gerai; geriau 
jis nenorėjo. Buvo gerbiamas, 
turėjo gražaus grašio ir, svar
biausia, buvo sotus. Namų sa
vininkas ramiai sau ėmė ne
blogų nuomų ir buvo paten
kintas. Ne kartų jis jaunuo
sius entuziastus jau seniau pa
bardavo, kad jie per daug 
triukšmauju ir dėl to baidų 
jam nuomipinkus. Dabar tie 
nuomininkai jau galutinai iš
vyko ir anksčiau buvęs ramus 
ir patenkintas namų savinin
kas su rinitu susirūpinimu 
kalusia save, savo kaimynų j 
namų savininkų ir dTaugų iš, 
valdžios sluoksnių, kas bus 
toliau. Visi tačiau jam teat
sako pečių truktelėjimu.

Žvejys naujųjį likimų suti
ko ramiai ir šaltai.

Jis ir toliau sau gaudys 
menkes, kvapes ir kitų lobį 
iš jūros ir Kuršių Marių; jam 
gal tik daugiau vilčių už su
gautų žuvį brangiau gauti.

Vidutinis buv. autonominių 
įstaigų tarnautojas žymesnių 

' pakitimų nelaukia.

Tačiau aukštesnieji truputį 
su nerimu galvoja apie ateitį.

turiu laiko iši'igeriuoti, kas 
tamsta esi sau, savo tėvui, sa 
vo pačiai, savo podukrai ir 
kas jie yra tamstai.

— Na, dabar, kur čia aš tau 
(girtas. Nevalia porų burny
kių vyrui išmaukti, dėl svei
katos!

— Je, porų burnykių. Po
Bruklyno Vienybė neseniai saliūnus kasdien karštų dekti- 

išdrūkavojo didelę sensacijų, nę pūsdamas... O aš namie 
kad Hitlerio naciai • “Drau- turiu pasitenkinti vien šaltu 
gui” iškirtę šposų — sureda- vandeniu...
gavę vienų numerį. Bruklyno
Vienybę visų čėsų redaguoja 
fašistai, o mano delnas nes
kaito jokia sensacija.

patirti iš nugirstų pasikalbė
jimų; ryškiai galėjai jas iš
skaityti iš veidų per kovo 22 
d. repeticijas ir kovo 23 d. 
iškilmes.

— Šaltu vandeniu! O tu 
kvaila lx>ba. Ar negali vande
nio* pasišildyti.

vo pakitėję. Įvesta tikra pa
sienio kontrolė, mūsų stotys 
geležinkelio bilietus teparda- 
vinėjo tik iki Kretingos. Paš
te jau tebuvo vokiški pašto 
ženklai, o litą turi pakeistiŠitokia nuomone peršasi j . .

, ... . ,; vokiečių marke. Gatvių para*galvų ne tik po stebėjimų, bet . . T
taip pat ir iš pokalbių su į- 
vairių profesijų ir verslų žmo
nėmis iš Klaipėdos miesto ir 
krašto.

Vaizdai Klaipėdoje jau bu-

šai jau beveik visur liko tik 
vokiški. Tas pat ir prie įstai
gų. Nuotaika tačiau slūgsta, 
grįžta į normalių padėtį.

nų Klaipėdų aplankęs fiure
ris. Kai jis išvyko ir šventės 
nuotaika atslūgo, buvo imtasi 
daugiau priemonių kraštui 
prie Vokietijos prijungti. Sie
na po pietų iš abiejų pusių
buvo užimtu, pasienyje savo'Jš “didelių ponų”, kuriais jie 
būstines ėmė kurti muitinin- ’ pilna' žodžio prasme buvo au
kai, pasienio apsauga ir ges-tonorniniatne Klaipėdos kraš- 
fa|X) punktui. Pasienyje vo- te, dabar jie liks didelės vai- 
kiečiai laukus iŠraizgė lauko stybės tolimo užkampio kuk- 
telefono laidais. Vėlai vakare liais savivaldybės pareigūnais, 
jau buvo žiūrima sienos per- kurie, užuot kitiems įsakę, da- 
važiavimo formalumų. Vienas *bar turė« eilinio valstybės ir 
asmuo, kuris iš Italijos vyko' partijos pareigūno valiai nu- 
į Liepojų, sakė, kad kovo 23 silenkti

M. I. “L. A.

Albanijos karalienė (Jeraldine, kurių taip paveikė italų in
vazija, kad rimtai susirgo. Po. gimdymo už dviejų dienų 
ji su kūdikiu turėjo bėgti iŠ sav<į krašto, ne*s italų kariuo
menė artinos prie Albanijos sostinės Tirana. Dabar ji ran-

d. jo pasas buvo patikrintas^ Šitokias nuotaika* galėjai dasi Larissa, Graikijoj. Kjįdikio sveikata gera. (Acme teleph.)
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VOKIETIJA NETURINTI DAUGIAU PROBLEMŲ 
BALTIJOJE

dalyku ir pastaruoju laiku nė
vieno savo kaimynų dėl to ne
informavusi, nei prašiusi pa-

__  tarimo.
(VDV). — Latvių “Rits”tar Hitleris taip greit imisis

pranešime iš Paryžiaus rašo, šią problemą spręsti. Daug Lenkijos nacionaldemokra- 
kad Klaipėdos prijungimas svarbiau Vokietijai esą gauti ^>1 partijos centro komitetas 
prie Vokietijos esąs Vakarų naftos kraštą — Rumuniją. O priėmęs rezoliuciją, kurioje 
Europos dėmesio centre. Nei^r "Dancigo prijungimas prie pareiškiama, kad Lenkija tu- 
Paryžiuje, nei Londone Klai- j Vokietijos jokiu būdu negalė- pasipriešinti kiekvienam
pėdos įvykini ypatingai nenus siąs įvykti be rimto Lenkijos teritoriniam pakeitimui \ i- 
tebinę, nes jie atrodo, buvę pasipriešinimo. fdaus ir Lytų Europoje, ^pa
laukiami. Tokiu būdu Klaipė- . . . langai Lenkija turinti ginti
Uos prijungimas prie Didžio- . R,nip«l..s pn-Lietuvos nepriklausomybę ir
Šios Vokietijos jokių ko.npU-T"’*™* pa,'aly. neliečiamybę

17,_____ ,įspūdį. Nors politiniuose A ar-________________________

■ ' ,
/ /

Iš, £l>
i

Zj

/

,’t’
Z'\k

V

X*

kaeijų Europos šiaurės rytuo 
se nežadąs nes Vokietijos in
teresai ir ekspansija einanti 
Europos pietų rytų kryptimi. 

,Vokietija jokių nesutvarkytų 
problemų Baltijos valstybių 
plote nebeturinti.

Tjenkijos padėtis po Klaipė
dos prijungimo tapusi dar 
sunkesnė. Išarę visi Lenkijos 
ateities sumanymai susitarti 
su Lietuva dėl Klaipėdos uos
to išnaudojimo. Be Gdynės,

šuvos sluoksniuose ir buvę 
skaitomasi su tuo, kad anks- 
uiau ar vėliau Klaipėda grį

šianti prie Vokietijos, tačiau 
.'tokio staigaus jos prijungimo 
prie Vokietijos nebuvę tikėta 
si. Tai rodąs ir Lenkijos kon
sulato įsteigimas Klaipėdoje.

Lenkija niekuomet neneigu
si savo susidomėjimo Baltijos, 
valstybėmis, todėl dėl teritori- 
alinių permainų ji negalinti

f zHįfe-į

JUMS NEREIKALINGA 
TURĖTI VIDURIU

UŽKIETĖJIMO!
PAKIGEI,BUKIT ŠIUO PAPRASTU, 

BET MALONIU BCDU!

Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo 
viduriu užkietėjimo — nuo galvos 
skaudėjimo, nuovargio, arba kitokių 
bėdų. kurios atsiranda ift priežas
ties viduriu “netvarkos".

Milijonai žmonių surado, kad j,e 
gali Kauti veiklių ir pasitikimų pa- 
gelbų nuo vidurių užkietėjimo pa
imant vienų ar dvi Ex-I,ax plytelesl 
Sis Karšu# liuesuotojas yra tikrai 
malonus paimti — turi gardaus Šo
kolado skonj. Ex-I.ax yra veiklus ir 
švelnus. Jis visiškai išvalo jūsų vidu
rius ir nesukreėia Jūsų virškinimo 
sistemos.

Ex-Iax yra Amerikoje labiausia par
duodamas šeimos liuosuotojas. Jis y- 
ra. lygiai taip gerus vaikams, kaip ir 
suaugusiems. 10 e. ir 25 e. dėžulės y- 
ra ' pas jūsų vaistininkus.

Graikijos karališkoji gvardija tautinėj - tradicinėj uniformoj. Graikija pasisakė ginklu 
ginsianti savo kraštą, jei būtų Italijos užpulta taiip, kaip Albanija. (Acme telepboto)

SAUGOKITĖS PAMEGD2IO.IIMU 1 
ATSISAKYK IT JĮ PAKEICIAN'ČIUt 
Gaminama tik vienas tikras Ex-I,ax! 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Eax!

_ _ . .likti abejinga. Tačiau konkre-
Lenkiia turinti dar Dancigo. v. . „. _ .. v. .. cm žingsniu rvsium su T^Iai-uostą, bet sis esąs “moralis- , .. .. ,. ., . ,, .y 'pėda Lenkija negalinti ir ne-kame apgulos stovyje . Nesu| ...

, ” . ,, . mananti daryti. Lenkija nesan
tvarkytas Dancigo klausimas
esąs vienintelis tokių klausi
mi} Europos šiaurės rytuose.

ti Klaipėdos krašto signata
ras, o ir Lietuva Klaipėdos 
krašto problemą visuomet lai-

Ir dėl jo, esą, reikia abejoti,' Jūnsi savo valstybės vidaus

iJCtl

..-;3a

už

LIETUVOS ŪKININKAMS 
SUMAŽINTOS SKOLOSf
(VDV.) — Ministrų Tary

ba nutarė visas Žemės Banko 
paskolas, išduotas ligi 1938 m. 
gruodžio mėn. 31 d., sumažin
ti 20%.

Taip pat nutarta išperka
muosius mokesčius naujaku
riams už gautą žemę kaimuo-1 dėsto ilgam laikui išsimokėti, 
se sumažinti 50 procentų. mažomis dalimis. Po šitų nau .

Skolas už melioracijas, iš- įsiskolinusiems ūkininkams] 
duotas ligi šių metų sausio palenjgvinimų, visi rūpestin-)

Kaip D-ras J. tarnus Atvertė šnipą EX-LAX
THE ORieiNAL CHOCOLATED LAKATIVE

mėn. 1 d., sumažinti 30%, o a- 
teityje už melioracijos pasko
las imti palūkanų 1% mažiau, 
tai yra vietoje ligšiolinių 3% 
imti 2%.

Be to, Žemės Bankas ūki
ninkams likusią skolų dalį iš-

1

,(VDV). Dr. J. Basanavi
čiaus gimtųjų Ožkabalių apy-

. . , .. i , .. linkės nepaprastai gražios,taip susitvarkyti, kad jiems
, , v, - i v • i • i liesa, čia labai plačių nnskų skolų našta nėra labai slegiant ’ r *

ti.

gesnieji ūkininkai pajėgia

nėra, užtat gausu ištisomis vi- 
rtynėmig aukštokų kalnelių su 
stačiais skardžiais. Prie pat 

GARSINKITE “DRAUGE”1] Basanavičių namų yra seni 
kapai. Kas čia buvo laidoja
ma, nežinia. Pasakojama, kad 
ten buvę laidojami prancūzų 
kariai, mirę nuo užkrečiamų 
ligų ar šalčių. Jaunam Basa
navičiui pasakojimai, kaip ka
puose kažkas naktį dejuojąs, 
pinigus skaitąs ar ant greitų

Bette Davis
WARNEž BROS. ŽVAIGŽDE

'1^

1

'inima
DEL RŪKYMO MALONUMO

Prieš ir po matymu Bette Davis veikale "Dark Victory" ££

gėrėkitės Chesterfield’s Linksma Kombinacija 
pasaulio geriausių cigareto tabakų

Ačių jų nenukopijuojamui sumaišymui Chesterfields 
yra gaivinančiai lengvesni, geresnio skonio ir turi 
daug malonesnę aromų. Chesterfield jums suteikia to 
ko jūs pageidaujate cigarete.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite dėl- 
ko Chesterjields suteikia milijonams 
vyrų ir moterų daugiau rūkymo ma
lonumo ... dėlko JIE PA TENKINA

esterfield
tikra kombinacija pasaulio geriausių cigareto tabakų, Jie Lengvesni.. Jie Geresnio Skonio

gus. Jam Lietuva daugiau už 
sveikatą rūpėjo. Kai dar buvo j i* užsienio į Lietuvą,
jaunas, su savo broliu Vincu ji norėjo suarcStno
rankiojo pasakas. Be to, jis 
mums aiškindavo, kam būda-

ti. Daktaras pasislėpė Garlia
voje tpas kažkokį vaistininką.

o pilami piliakalniai, kodėl Po kurio ,aiko miestelio mo
terėlės daktarui pranešė, kadjuos supo upes ar muro sie

nos. Mes tik klausydavome, 
bet daug ko nesiiprasdavome. 
Dažnai jis užsimindavo apie 
lietuvišką laikraštį, apie at
gimstančią Lietuvą. Tačiau 
mes to nesupratome.

— Kai parvažiuodavo dak
taras, — tęsė senelė, — apy- 
inkių žmonės eidavo gydytis.

Į žirgų jodinėjąs, sukeldavo ne- Paklausus, kiek imsiąs, atsa- 
' maža ir baimės. kydavo: “Eik ir dirbk savo

Tš čia į rytus, gal už trijų darbą. Matai, kaip prastai ū-
kilometrų, prie nedidelio Ais
tos upeliuko stovi aukštas pi
liakalnis. Jis iš trijų pusių 
supamas Aistos, o iš ketvir
tos — didelės daubos su pla
čiais išsikerojusiais šimtame
čiais uosiais, liepomis. Rytinė 
piliakalnio pusė yra nugriu
vusi ir labai stati. Čia prie 
pat krašto neįmanoma prieiti: 
tuoj galima nugriūti. Pasako
jama, kad piliakalnis senovėje 
buvęs apmūrytas akmenimis. 
Vėliau, prasidėjus baudžiavai, 
žmonės turėję akmenis nuvež
ti ir pastatyti ponui visus ak
meninius trobesius. Jaunasis 
Basanavičius šio piliakalnio 
kiekvieną vietelę buvo išvaikš
čiojęs, prisvajojęs apie savo 
tautos garsinga praeitį, kas 
vėliau atsispindi jo raštuose.

Prieinu kiemą. Suradęs šei
mininką, pasisakau, ko atėjęs. 
Permetęs akimis bendra sody
bos vaizdą, kartu su šeiminin
ku einu į trobą. Jėjęs vidun,1 
galvoju, kad čia Dr. Basana
vičius gimė, augo ir nevienas 
atostogas praleido. Nepapras
tas įdomumas mane apima. 
Troboje sėdi sena moteris. 
Štai kokiose bakūžėse didvy
riai gimsta.

— flal apie daktaro jūs ką 
nors žinote? — klausiu.

— Atsimenu, kai dar par
važiuodavo. Ne vieną kartą 

1 pinigų palikdavo.
— Ar dažnai parvvkdavo, 

daktaras?
— Kartais labai retai. Mat. 

valdžia jį persekiodavo. O kai 
parvažiuodavo, be darbo nė 
valandėlės nesėdėdavo: kažką 
rašydavo per dienų dienas, iš
vaikščiodavo laukus, lanikvda- 
vo piliakalnius. Parsinešdavo 
šonų pinigų, akmeninių kir
vių. Nepaprastas buvo žmo-

kininkai dirbą žemę”. Jau ta
da Basanavičius mokė žmo
nes, kad reikia keisti sėjomai
ną. reikia kelti ūkį ir t.t. ’

Moteriškė pasakoja, o aš 
galvoju, kad, rodos, tai nega
lėjo būti taip neseniai, o tu
rėjo vykti tai įprieš porą šim
tų metų, — taip dabar viskas 
Lietuvoje pakitėjo...

Išsišneku su šeimininku.
— Jūs čia ir šio ir to klan- 

sinėiate apie daktarą. Aš dar 
jį puikiai prisimenu. Ot, ro
dos, jis man gyvas vaikščio
ja apie trobas ir pasakoja, ko navičių. 
ikia galinga buvo Lietuva nuo 
jūrų marių iki vandenynų...
Taigi ot, 1904 m. daktaras su-

slankiojąs kažkoks ponaitis, 
gražiai apsirengęs, ir teirau- 
jąsis, ar nematę ikas daktaro 
su barzda. “Na, aš eisiu su 
juo pasikalbėti”, — tarė dr. 
Basanavičius. Ar jis lietuviš
kai kalba? “Taip”. — Vaka
re Basanavičius išėjo į gatvę. 
Staiga susitiko žmogų ir stab
telėjo: “Girdėjau, tamsta su 
manim nori susipažinti?” — 
staiga paklausė Basanavičius. 
Nepažįstamasis neteko žado. 
“Oi, ne... Aš — knpčius”, — 
ipasakė šnipas lietuviškai. — 
“Savo broliais kupčiauii?! Go 

s da! Iš kur esi kilęs?” Šnipas 
nuleido galva ir virpančiu ba
lsu tarė: “Iš... Virbalio”. — 
“Matai, mudu beveik kaimy
nai. Jei neturi iš iko gvventi, 
aš duosiu. Lietuviai turime bū
ti broliai, o ne išdavikai,” — 
tarė daktaras.

Vėliau tas šnipas tapęs vei
kliu lietuviu ir iki mirties at
gailavęs už savo piktą norą 
išduoti rusams daktarą Basa-

Šventuose raštuose tiesos 
reikia ■'ieškoti, o ne iškalbos.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE l»O4

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

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriauai Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai IA-1 
tobulinti, nužeminto* katnoa, lengvi IžmokSJImal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
« U WIU LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, UI., Phone Virginia 1515 
Turime daugybą vartotų automobilių vėliausios mados, nuo >16.00 | 
Ir augMIau.

  ,, j, — e— - —
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Varg. B. Nekrašas 
Daihuoja Meno 
Institute

Ketvirtadienį, balandžio 20 
d., 8:30 valandą vakare, De- 
troit Institute of Art įvyksta 
koncertas, kurio programoje 
dalyvaus ir Šv. Jurgio para
pijos varg. Bronius Nekrašas.
Jis išpildys šiuo-s veikalus:
“Ballad” (Litliuanian), “Ko- 'atsilankyti ir pasiklausyti ikb- 

(E. Oailavičius), 1neerto. ftap.

nn * t*WT« 6 Penktadienis, baland. 14; 1939
■ lilUIII i ,, =Z=r^.

kuri ašigalio srity buvo išgu- delis kraštas, bet laikrodžių 
Įėjusi nesūdytų apie metus pramohėj dirba apie 25,000• Ąno Meh- cniv 

TPprr.9"’ . “IPBstr 0LCAZB5 ^Rtr 
^iH-sovLTreuV 
<9uqCA6rrweo it?

By H. T. Etom 

V7ĄNT

“None būt tbe lonely heart” 
(Tchaikovsky), “The song of 
the Volga boatmeh” (Chaiia- 
pin-Koenman), “Ėrologue 
fiom ‘Pagliaoci’ (Leoncaval- 
ld), “Vale” (K. Russell); ‘Old 
motlier’ (Hutchinson) ir “I 
love life” (Mana-Zucca). Dai
nininkui akompanuos Marga- 
ret Beat -Andetson.

Kam laikas leis, kviečiami

tnansas”

Gal dar nežinojai, kad,
Per apskritus metus rugiu- į Būtinoj ir Argentinoj t iltis da- 

piūtė pilnai eina. Kai vienoj Į rbus atlieka grubdžid ni&riUsy;
pasaulio daly pasibaigia, tai -----------
kitoj prasideda. , . _ žieunių ašigalio srityse, j

Sausio mėnesy rugiapiūtė if amžihojoj ledų, shiego ir šal- 
kitų javų valymas eina Aus
tralijoj ir Pietinėj Amerikoj; 
vasario mėnesy — Egipte ir 
pietinėj Indijoj; kovo mėnesy 
— tęsiasi vasariniai darbai E- 
gipte ir prasideda šiaurės Ar- 
rikoj ir Indijoj; Jungtinėse 
Valstybėse javų valymas* pra
sideda gegužės mėnesy pie
tuose; tuo pat laiku prasideda 
Algerijoj, Tunise ir birželio, 
liepo-s, rugp. ir rugsėjo mėne
siuose darbymetė eina šiauri
nėse Jungtinėse Valstybėse,
Kanadoj, vidurinėj Europoj ir 
Azijoj; spalių mėnesy baigia
si laukų darbai šiaurinėj Eu
ropoj ir Azijoj, Alaskoj ir 
šiaurinėj Kanadoj; lapkričio 
nėn. farmeriai valo javus pie-

čio šaly, gyVena kelios dešim
tys tūkstančių žinonių, vadina 
inų eskiihais. Jie Verčiasi žu
vininkyste ir žvėrių medžiok
le. GyVena iš ledų pastatytose 
trobose. Minta žuvų ir žVėrių 
mėsa. Geria labai daug taukų, 
nelyginant, kaip mes pienų. 
Įdoiiiii, kad jie niekad beserga 
sloga ir džiova, nors gyvena 
drėgnam ir šaltalri kiiiilate. 
Ėskiiilų moterys neplatiha vai 
kų, o juos iihlaižo liežUViu. 
Kai eskimų moterys ir vyrai 
pasensta ir negali patys pasi
gaminti maisto, tai jie patys 
išeina į ledų laukus ir miršta 
sušalę, ups nenori apsunkinti 
vaikų. Bet šis žiaurus papro-į 
tys, krikščionybei

tint j Afrikoj ir Peruvi joj, o 1 jau baigia išnykti.
A š- ......

laiko. žnlohiių.

— Pastebėta, kad, griežiUrit 
muzikai, širdis plaka greičiUu 
ir kraujo tikėjimas gyslose t- 
ra greitesnis. Dėl to kai ku
riems ligoniams muzika yra 
labai naudinga.

— Didžiausia laikrodžių pra 
monė, kaip žinia, yra Šveica
rijoj. Nors Šveicarija ir nedi

GAR9INKITES “DBAUUE”

LlEtUVlAl DAKTARAI

¥TXWIN$KUNAS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 3—4 ir 7—8 vaL vakare 

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street 
,. tel (UiUiMog ...

— Švariausias ir sveikiau
sias ofas yra šiaurės kraštuo
se. Ten ore nėra jokių mikro
bų. Todėl mėsa ir kiti maisto 
produktai šiaurių kraštuo 
se visai negenda. Šiaurės ty
rinėtojas Natisenas pasakoja, 
kad jis valgęs briedžio mėsos,

DR. P. ATKOČIŪNAS
T» A iJ’PTSI'P A Ct

1440 So. 4&th Courį Cicero
Antradieniais, Ketvirtadifenlaia ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

J 3147 S. Halsted St, Čhieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

DR, P, J, BEINAR
(fiElNAKAUSKAS) 

1YDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
6900 So. Haisted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wefatworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VAJLANllOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį
__

DR, CHARLES SE6AL
otBftbJAb ii chirurgas 
4729 So. Ashland Avė.

2-troa lubos 
ČHicAGO, 1LL.

Telefonas ltŽDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nup 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ▼.

Telefonas HEMlock 0286

DR. A 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ii ČHlRŪiGAB

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 0—0 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
,'itui 

Ira Scott, nuo kurio įtaisytos troko inžine dinamito bom
bos žuvo vienas asmuo, o k itas sunkiai sužeistas, Elizabeth- 
town, Iii., kalėjime kalbasi su motina ir seserim. Jis bus 
teisiamas pirmo laipsilio žmogžudystėj. (Acme telephoto)

Streanrlined traukinys, ei- nas prityręs jūrų naras. Po 
kiek laiko jisai išplaukęs dau
giau nebelindo, sakydamas, 
kad matęs tokių baidykle, ku
rios daugiau pamatyti nebe
norįs.

tiųs iš Chicago į St. Paul, 
Minn., 431 mylių atlieka pei 6 
valandas. Vadinas, traukinys 
lekia po 72 mylias į valandų. 
Iš Chicago į New York trau
kiniui nulėkti ima 10 valandų, 
arba 02 mylias į valandų. Bet 
lėktuvams ima tik nepilnai ke 
turias valandas. Koks skirtu
mas.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SpecIAlistAS 

OITOMETRICAIJ.Y AKIŲ 
LIETUVIS

SlltlH 20 melų praklikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalč atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedSlioJ pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARda 1373

i • • • . '

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien iSskyrus Seredų 

SeredOtuis ir Ntedel. pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Šo. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Res. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMĖBIKOkilĖtOVitL DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

— Anglų chemikai išrado 
naujų dujokaukę, kuri apsau
goja kaukės nešiotojus nuo vi 
sų nuodingų Kūjų, jų tarpe ir 
nuo baisių “pipirinių dujų’’.

— Škotijoj yra ežeras Kurti- Su dujokauke ilgų laikų dary 
bermer, kuris, vietds gyvento-^ ti bandymai, kurie buvo laiko

LIETUVIAI DAKTARAI

jų rtianyrtiu, esųs bedugriis. To 
ežero lydekos 20 Svarų svorio 
yla paprastas reiškinys. Bet 
eeų ir tokių didelių vbfidens 
baidyklių; kurių jokiu tinklu 
ištraukti negalima Vienų kar 

plečiantis i nbrint ištfaukti iš to ežero 
Skendūolį, buvo pasinėręs se-

mi griežčiausioje! paslaptyje. 
Laikraštis dar praneša, kad 
naujoji dujokaukė apsaugoja 
jos nešiotojų bet nuo mariau
sių dujų bent vienų valandų. 
Tuo tarpu Europos žemybe 
vartojamos dujokaūkės pralei 
džia dujas po 5 minučių.

Tel. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 9o. Halsted Street

Ofiso TeL Can&l 6122
Res. 8342 So. Ssmhfieia Ate.
Res. TeL Beterly 1808

DR. GEORGE I. BLdtl!
DANTISTAS

2201 Cerntak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:39 popiet; 
6 iki 8 vkkfcre 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

TeL YARda 5921 
Res.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTO J AB IR CHIRURGAS

Oiiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 Yvest 35th Street

............ r- __

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FR0M1-2 P.M.

Res. 6958 So. Talman Ate.
Res. Tel GROttyhill 0817 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS tfc GdiBi/AGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Subatomis Cicteroj
1446 $0. 49th Čttart

Nuo 0 iki 9 tai. v&

TeL CANal 5969

DH. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6^30 —. 8:30 vakare
. ir pagal sutarti

DR, STRI KŪLIS
PHYS10 

4645 So.
SŪRGhON 

Avertue

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNBS

KLAUSYKITE

New City Fursiture Mart
_ radio programo
ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 

— 1210 kilocycles.
Progtame dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų rbdio žvaigždžių.

- - '■ — ------------ —------------------- ----- —'

DUOKITE VISUS SPAUDOS
Darbus “draugui”

ATLIEKAM! SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname:
Serijas
Tikietua
Plafcattts
PustėriUs
Progranius '
Įvairius Atsišaukimus

Bilas
Laiškus
Konvertus

Konstitucijas 
Kvitų Knygeles 
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spardos reikalais kreipkitės:

DRAVttAe FUBUSHING C0MPANY 
0834 Sdbth Gakl«> Amue Ghicafo, Illinois

x=

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

teL Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JACORŠ
dAntis^ab

10758 S. Mlchigan Avė.
Chicago, Illinois 

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

:------------------ :---- ;-------- —i—

OFISO VALAND08:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 tai. tek.

NedėlioĮpį
Offieė TeL
Ntei} TaL PROtpert 1

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARda 1001

JDSEPH J, GRISK
LIEtUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6315 8. Ilocktvell Street

telephone REPuKlic 9723
--- n ■

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestem Avenue
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vaL vakare.
toj — 2 iki 0 t. ▼.

0 ♦. ▼.

f et CANal 6122.I DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valaridtts: i—3 popįkt ir 7—8 ♦. ▼. 

reždienUijjL
6631 S. California Avė.

1 Telefonas REPublic 7Š69
:——---- s--------- ' ‘..T ,’..

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2389 S. Leavitt St
Vii: 2-4 pp. ir 7-U vdk. UiN41 0706

DR. J, J. KOWAR
(KdkARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63Pd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieuiais 

pagal sutartį.
- - - .r- .

Tai LATayette 8016

DR. C. J. SYENCI3KAS

Seredoj Ir Pėtnyčioj — 
Subatoj mm 12 iki

Tel. Prospect 1012 
Rta. T<L RepuUic 6047

UBNTlsiJLB
4300 So. Falrfteld AveHhe

OFISO VALANDOS:
10 vai. ryto iki f vaL vakarH- u.-v. ų

11 BiPa«*l Sutirti.

Ofiso TeL VIRginia- 0036 
Residencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archtf Aveflue

Ofiso vaL: 2^-4 ir 6—8 m.

Rezid£hciiift
893U So. ClarHseat Afk 

adtM £-10 A. M.
sutdtiį.

♦ei dANtt 0257 .. „
R0k ¥ta. PROsHėt 6659

DR. P. Z. ZALATūfilŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 SO. Hhlsted Street

Jtcsidencija 6600 So. Artesiau Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
» Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
fte* tądien ials

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BALAND2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO DAEE, 115tt IR SOUTH PIĮLASKI ROAD
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DRAUGAS

Gary, Ind. lietuviai gėrėjosi 
religiniu koncertu

Balandžio 2 d. vaikare Šv. smėmis parapijos choras, ku- 
Kazimiero parapijos bažnyčio- ris (labai skaitlingas) gražiai 
je įvyko bažnytinis koncertas, giedojo. Uražiai buvo ispildy- 
Šies rūšies koncertas buvo pi- tos giesmės ir bažnyčioje. Ko- 
rmą kartą ir jis gariečiams ncerto dalyviai ilgai neužmirš 
labai patiko. o neatvykusieji gailėsis.

CBEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Iš Federacijos 12 Skyr. Taute susirinkime dalyvaus 
Valdybos Susirinkimo A

Koncertą pradėjo vietinis 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujant varg. A. Ge
niui. Visą koncerto programą 
išpildė: a) kornp. A. S. Po
cius, Antifonalis merginą cho
ras (J. Kiškaitė, O. Vilkytė, 
A. Urbaitė, L. Mačytė, O. Jo
nikas, V. Jokaitytė, L. Over-

Pertraukose buvo ir kalbą. 
Vietinis kun. S. Draugelis (klo 
bonas) buvo programos vedė
jas. Jis perstatė S. Piežą, ku
ris pasakė gražią, patriotinę 
kalbą Lietuvos reikalais ir 
netekimą Klaipėdos. Pažymė
jo reikalą viso pasaulio lie-

Balandžio 10 d. Federacijos 
12 sk. valdybos susirinkime 
dvasios vadas kleb. kun. 11. J. 
Vaicūnas pranešė, gavęs laiš
ką iš Lietuvos konsulo P. Dau- 
žvardžio. Laiške atsišaukiama 
į visus lietuvius Ciceroj au
koti, kas kiek gali, Lietuvos 
Apsigynimo Fondam

Išklausius pranešimo, nuta
rta sušaukti masinį susirin
kimą Cicero ir Bulvarą lietu

tuvią vienybės. Jo kalba ^ik- 
lingaitė ir G. Konyšytė), prof. rai buvo vietoje, o ypatingai 
A. S. Pociui akompanuojant j Garyje. Kun. K. Malakauskas' vių QVt Antano parapijos sve- 
vargonais. Choras giedojo šias džiaugėsi gražiu gariečią pa- tainėj, 19 d. balandžio, 7:30
giesmes: 1. Malonės Tavo mal- sirodytmu. Svečias prof. A. S.

bos nariai, kūne nušvies da
bartinį Lietuvos susirūpinimą 
nepriklausomybės išlaikymu ir 
kad visi lioiuviai, ntur jie ne
gyventą, pagelbėtą aukomis 
ir darbu.

Dėl to, Federacijos 12 sky
rius kviečia visus lietuvius į 
vieningą darbą Lietuvai.

Manome, kad tame susirin
kime dalyvaus ir Lietuvos ko
nsulas.

'Tat, ciceriečiai, visi susirin- 
kim į parapijos salę. Pati tė
vynė Lietuva mus šaukia.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiikia

Urba Flower ShopH 
4180 Archer Avė.

Fbuoe LAFMVKT1K UHM

Gėlee Mylinlicute — VntluvStna — llenklelauiut — UHotuifau —_______________________

Dr. Franklin Bliss Snyder. 
dynas fakultetą Northwestern

Balandžio 14 Diena
Numylėtinis sakė savo My

limajam: “Jei Tu, Mylimasis, 
mirtumei, aš verkčiau ant ta
vo karsto”. Ir Mylimasis at
sakė: “Verk prieš Kryžių, 
kurs yra mano ipaminklas”.

50c — Nemeikšiui S., Kazlau
skui T.; po 25c — Popescue 
J.

Jūsų visą geraši rdingumą į- 
vertindamos atminsime jus 
maldose.
I

šv. Kazimiero Seserys

T

daujam Viešpatie — A. Stra- 
della, 2. Kcce panis — Gou- 
nod, 3. O Dieve Tėve — A. S. 
Pociaus, Avė Maria — Arca- 
delf ir Avė Verum — Gioeda- 
no, solistė O. Piežienė. Panis 
Angelicus — Franete, solistas 
J. Kudirka.

Visas giedojimais buvo di
dingas sudarydamas kilnaus 
įspūdžio klausytojuose, o jau
smingiausios buvo lietuvią ka
lboje.

Po giedojimo pritaikintą pa 
įmoksią pasakė tkun. K. Mala
kauskas, Šv. Pranciškaus, In
diana Harbor, Ind. parapijos 
vikaras ir suteiktas palaimi
nimas Šv. Sakramentu.

Po koncerto bažnyčioje vi
si žmonės susirinko į parap. 
svetainę paklausyti dainą, ku
rias išpildė svečiai chicagie- 
čiai.

Antifonalis choras padaina
vo: “Ausk močiute drobeles”, 
“Gale sodo rymavo”, A. S. 
Pociaus, “Glow Warm”, Lin
kės, “Kaipgi gražus, gražus 
žolyną darželis” liaudies, “Oi 
džiunn, džium”, liaudies.

Dain. O. Piežienė padaina
vo “Aš bijau pasakyt”, A. 
Vanagaičio, dąin. J. Kudirka 
“Kur bakūžė samanota”, Ši
mkaus ir “Ant marią kran
telio”, Šimkaus. Duetas: Pie
žienė ir J. Kudirka “Oi, ber
neli viėnturi”, Kelpšos. Vi
siems akompanavo prof. A. S 
Pocius.

Visiems dainos taip patiko, 
kad iššaukti buvo kartoti po 
keletą kartą.

Programa baigta šventomis 
giesmėmis. Svetainėje progra 
mą irgi pradėjo šventomis gie-

"donT be grey
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makea you look old and feel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
oring Hair ... CLAIROL. YouTl 
appreciate the quick, pleaaant treat- 
rnent. No bleaching reąuired to 
eoften the hair when you uae 
CLAIROL. YouTl love the reaulta 
on your hair — beautiiuį natural- 
looking celor that defiea deteetion. 
See youreelf aa you would likę to 
ba. 8ee your hairdreoer today or 
•and thia coupoo NOW.

Pocius gyrė gariečius už dide
lę padarytą pažangą. Jis pir
mą syk turėjo progos groti 
pačią gariečią sutaisytais va
rgonais ir pažymėjo, kad jie 
balsą skaičiumi ir suderinimu 
viršija ne vieną Chicagos di
džiulę parapiją.

Galutinai klebonas dėkojo 
prof. A. Pociui, solistams, An- 
tifonalio choro narėms ir sa
vo vargonininkui bei choris
tams už grąžą giedojimą — 
programos išpildymą ir pub
likai už dalyvavimą.

Viena iš daugelio

Viešos Padėkos Žodis
Širdingai dėkoju prof. A. S. 

Pociui, jo Antifonalio choro 
narėms, Piežienei, J. Kudir
kai už atvykimą iš Chicagos 
ir tikrai gražų artistišką Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je ir mokyklos svetainėje mu- 
zikalės programos išpildymą.

Ši graži programa buvo ne 
vien parapiją pinigiškai pa-

Nahtrally...with

$ •» net ts ImIt Itr (M> W 
VHVtMt CMMm tš« kntu

vai. vakare ir sudaryti komi
tetą tam darbui.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame vest- 

pullmaniečiams, aukojusiems 
vajaus mietu, ypač gerbiamam zįeneį 
klebonui kun. A. Linkui uz 
paraginimą parapijiečių mus 
remti visuose reikaluose. Esa
me dėkingos už vajaus vaka
rienės $119.70 auką ir sekan
tiems už aukas įteiktas baž
nyčioje per kolektą: $4.00 Zu- 
biams A.; po $3.00: Pučko- 
riui D., Savičienei P.; po $2: 
Savičienei B., Sudilai B., Ve
nckienei A., Zube J., Žitkevi
čienei B.; po $1.00: Baravy
kui P., Andruškai J., Andru- 
škaitei S., Andruškai J. Bu- 
rinkienei K., Dockienei J,

remti, bet taipgi ypač ir gai- bą.

• Tk. ĮSft« eonMntdon rlch oll. fina 
•oap and d«Ucate tolor thu can'l b. eofitė 
. . . • hlmd that .niy CUIrol contaim

JOAM CLAIK. CLAUOt. Ina.
112 Waat 4«th »U Na* Vark. M. V.

Anastazas Valančius, universiteto, Chicagoj, nuo a- 
Fed. 12 skyr. rast. teinančio rudens skiriamas to 

■ ■ universiteto prezidentu vieton
Drungelienei J., Gonaičiams, dabartinio Dr. Walter Dili 
Janulienei E., Kiliams, Sym- Scott, kuris pasitraukia iš tų 
kievicz K., Sedienei, Juče vi- pareigą. (Acme photo) 
čiui A., Jurijonaitei L., Slu-

Sorokai J., Saba- 
Rūtai O., Piktužiams,

Kiupelienei Z., Sinkevičiams,
Petravičienei, Radavičienei,
Ratkauskienei M., Vainavičie- 
nei A., Vaičienei, Wojtieneį 
S., Kapočiui J., Zube A.; po 
50c: Mateisiui G., Konstantui 
F., Venckui K., Ališauskienei 
A., Pašakarnienei S., Pered- 
naitei P., Perednaitei D., Na- 
krošienei P., Urbonienei.

Širdingas ačiū mūsų rėmė
joms ir jų uoliai pirmininkei 
M. Kiburienei iš Dorchester,
Maiss., už atsiųstą $37.00 au-

'1įenei.
rap., Chicago Heights, 111., au
kojusiems po $5.00: Galnaitei 
V., Zarankienei A.; po $3.00 
— Bender M.; po $2.00: Man- 
ddla M.; po $1.00: Slazienei 
P., Zarankai
O., Rimkienei P., Soibutienei 
U., Šalkauskienei ij Daukšai 
T.

— Liverpooly, Anglijoj, pra 
dėta statyti katalikų katedra, 
kuri bus antra didžiausia ka
tedra pasauly.

— Chemijos įmoksiąs šiais 
laikais yra padaręs tokią pa
žangą, kad dabar galima pa
gaminti apie 7000 įvairią spal 
vų bei atspalvių.

SUSIRINKIMAS- . [
Chicagos Lietuvių Daktarų i

J., Daukšienei BroliX Lambda Mu Delta,1 
laikys savo susirinkimą balan
džio 14 d., vakare, Dr. A, J. 
Maniko ofise, 4070 Archer A- 
venue. Kalbėtojas bus Dr. Ja- 
kubs, o po to, Dr. Mani kas ro
dys judomus paveikslus. Visi 
nariai prašomi susirinkti. P.

IGNACAS TIŠKUS
Mirė bal. 11 d., 1939 m..

30 v. p. p., sulaukęs puses amž.
i Gimęs Lietuvoje, Telšių ap

skrityje, Žarėnų parapijoj, Ge- 
dikiuuų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
j moterį Marijoną, po tėvais Fri- 
araitė, 4 sūnus: Anufrą. mar
čią Julią, Walter, marčią He- 
len, Ignacą, marčią Doiores, ir 
Jerome, du anūkus, švogerį ir 
švogerką — Joną ir Emiliją A- 
bromavičius ir jų geimą, pus
brolį Pranciškų Budvidą, jo 
moterį Marthą Ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko 2 brolius: An
taną ir Stanislovą, seserį Liud
viką Sirutis, jų šeimas ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas — 10726
Prairie Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 
,15 d. Iš namų 8:00 vai. ryto 

bus atlydėtas į Visų Šventų pa- 
u rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 

gedulingos pamaldos už velio
nio aielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Kūnai, Mar
čios, Anūkai, Šliogeris, švoger- 
Ita, Pusbrolis ir Giminūs.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YARds 1138.

vinti ir stiprinti tikybinius ir ką nuo “bunco party”. 
tautinius mano parapijiečių Dėkojame Šv. Kazimiero pa- 
jausmus.

Taipgi širdingai ačiū gerb. 
kun. K. Malakauskui už jo 
gražų pamokslą ir S. Piežai 
už puikią patrijotišką prakal-

Aeiū ir Šv. Kazimiero par., 
Gary, Indiana, už auką $10.00 
Kūnickui J.; po $2.00: Rado- 
mskiams, Šimkienei A., Gri- 
vailai A.; po $1.50 — Bilūnie- 
nei; po $1.00: Mockaitienei, 
Juraitienei B., Vadalauskui 
J., Tuscanai P., Daniels H., 
Einikiams, Klevickai J.; po

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Ęun, S. J. Draugelis

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN 

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

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4005-07 So. Hermlfcage Avė.
4447 South Salrfield Avenue_______________ Tel. LAFAYETTE 0727_______________
Y A T koptyč*05 visose 

•• * Chicagos dalyse
i 1 1 1

Klausykite mftsą Lietuvią radio programą Mtadienio vakarais, 
7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. BALTDflBRAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENEHAN MONUMENT COMPANY
Chicago, lllinoia

■I,",.-M

ui

U|.

527 Nopth We8tern Avė.
Telefonas SEELEY 6103

Skyrius ruadasl ««o Hely MOS Vusl UM Stml

ORIGINALE ECRC ARBA 
CREAM VERANKV SPALVA 
TABI.KTV FORMOJ

rivu
įPROTECTlON

ODURA
OUBAOli IT V )

30 BFAUTIRJl COLORS 
MBLEIS

Tabletas
10c

Tabletas
10c

Dažo Ir spalvuoja šilkinius. Vilno
nius Ir VaUniua.

Visose Department Krautuvėse ir 
Aptlekose.

Jeigu jūsų dealerls neturi, 
tiesiai iš

pirkit

O. P. RURARDT & CO., Dirbėjai 
MIS RatPimuond Ato,. Onleagn. III.

JUOZAPAS JUCIUS

Mirė bal. 13, 1939 m.. 3:0C 
vai. ryto, sulaukęs puses amž

Gimęs Lietuvoj, Tauragės ap 
skrityje, Girdiškės parap. Go 
deikių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Ceciliją, po tėvais 8ul- 
dukaitę, dukterį Oną, seserį 
Marijoną ir švogerį Joną Smai- 
drius ir jų šeimą, pusbrolį Ka
zimierą Jucių, broliennę Oną 
Jucienę, švogerką Oną ir švo 
gėrį Juozapą Mockus ir jų šei
mą ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4521 South 
Honore Street. laidotuvės į- 
vyks šeštad., bal. 15 d. Iš namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
», gimines, draugus-ges ir pažįs-

tuvėae.
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, švogertai, 

Švogerkon, Pusbroliai, Giminės. 
Laidotuvių direktorius J. F

Eudeikis, tel. YARds 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C PATARNAVIMAS HRIDULAIIiil dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI 

1.1. Zfllp
Albert V. Petkos

flnthoBy B. Petkos

1646 West 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109

_ _ _ _ _ 2314 West 23rd Place

bchawiG2 ir SunaibUUIIUniUA II WWWI ph0De pULknan Į27Q

I. Lioluicios
S. P. Mažeika
Antanas M. Pkillios

4348 So. C&lifornia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YABdu 1138-1139

3307 Litu&nica Avė. 
Phone YARds 4908
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Ginklų Kainos Ir 
Aukos

Apsigynimo reikalui iškilus, 
daugelis teiraujasi apie atski
rų ginklų kainus ir galimy
bes juos nupirkti ir Lietuvon 
nusiųsti.

Iš patikimų šaltinių sužino
jom, kad kariško šautuvo kai
na yra $21, lengvojo kulkos
vaidžio $250, sunkiojo kulko
svaidžio $500.

Ginklus čia pirkti ir užsie
nin siųsti nepatogu ir n<*pa- 
tartina. Tas yra surišta su 
daug formalumų ir įvairių ke
blumų. Rekomenduotina, vie
toje ginklų, siųsti atitinkamas 
sumas pinigų, už kurias gink
lai bus nupirkti ir aukotojų 
vardu kariuomenei arba šau
liams pristatyti.

Ginklams aukos gali ibūti 
duodamos pavienių asmenų, 
šeimų ir draugijų bei organi
zacijų.

Lietuvos žmonės per pen
kias vajaus dienas sudėjo Gi
nklų Fondui virš milijono litų. 
Cliicagoje aukojimas tik pra
sideda — jau keli asmens pa
aukojo po 25, 50 ir 100 do
lerių. Jų visų vardai bus grei
tai 'paskelbti.

Velykų Įspūdžiai
SO. CHICAGO. — Linksmai 

nuskambėjo Aleliuja po visų 
'pasaulį. Taip pat ir ftv. Juo
zapo parapijoje viri džiaugė
si. Bažnytėlė negalėjo nei pu
sės žmonių sutalpinti. I^auko 
pusėj teko pamaldų laiku bū
ti.

Skardžiai skambėjo giesmės 
ir himnai chorui giedant, va
dovystėj muz. K. Gaubio. O 
dar didesnį įspūdį darė kai 
visi choro nariai su vadu ėjo 
“in corpore” prie Šv. Sakra 
mento.

Po prisikėlimo šv. Mišių 
choras turėjo bendrus pusry
čius parap. svetainėje. (Tur 
būt vienintelė parapija, kur 
yra toks gražus paprotys). Su 
choru sykiu dalyvavo ir di
džiai mylimas klebonas ikun. 
M. Švarlys. Per pusryčius pa
sakyta gražių kalbų, sveiki
nimų.

Sęjungiečių Vakaras
TOWN OF LAKE. — Mo

terį) Sųjungos 21 kuopa ren- 
kia vakarų sekm., balandžio 
23 d., parap. svetainėje. Bus 
atvaidinta juokinga komedija 
“Vargšas Tadas”. Kas atsi
lankys pažiūrėti vaidinimo, ti
krai nesigailės. Po visam bus 
šokiai.

Tat lauksime visų atsilan
kant. Kuopos pinu. J. Čepu
lienė daug darbuojasi vakaro 
pasisekimui. Jai padeda ko
misija. Sųjungietė

Pavasariniai Šokiai
Upytės Draugiškas klubas 

rengia “Spring Dance” su 
programa balandžio 15 d., Ho 
llywood Hali, 2417 W. 43rd 
St.

Programoj dalyvaus Brigh- 
ton Park jaunuolių grupė, va
dovaujama A. Zabukienės ir 
Panevėžio moterų choras. Bus 
ir kitokių pamarginimų. Kvie 
čiame visus atsilankyti.

Komisija

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Lab

darių Sųjungos 1 kuopos sva
rbus susirinkimas įvyks sek- 
mad., balandžio 16 d., 1 vai. 
]wpiet, parap. svetainėj. Visi 
nariai malonėkite susirinkti. 
Yra daug svarbių reikalų sva
rstymui. Nepamirškite ir nau
jų narių atsivesti. Taip pat 
prašomi sugrųžinti pinigus ar 
tikietus įvykusio vakaro.

Valdyba

T0WN OF LAKE. — Drau 
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
sekim., bal. 16 d., 2 vai. po
piet, parapijos mokyklos ka
mbaryje. Visos narės kviečia
mos atsilankyti.

Rast. S. Knapp

Amerikos Lenkai 
Aukoja Lenkijai

Amerikos lenkai pradėjo di 
dėlę rinkliavų Lenkijos apsi
gynimui. Chicagos Lenkų Ta
ryba priėmė rezoliucijų, ku
ria ragina lenkus paaukoti tė
vynės reikalams bent vienos 
dienos uždarbį. Dienraščio 
Zgodos darbininkai tuojau at
siliepė ir 118 dol. sudėjo. Per 
keturias vajaus, dienas Chica
gos lenkai sukrovė .virš ketu
rių tūkstančių (4,000) dolerių.

Gavėnios ilgas laikas pra
slinko susikaupime.. Dabar, 
per Atvelykį, Šv. Juozapo par. 
Juozai rengia atsigavėjimo ha 
lių su šokiais. Visi tikrai at
sigavėsime, pasišoksime prie 
puikios muzikos, pasišneku
čiuosim. Pasivaišinti irgi bu? 
galima. Tat, visi kviečiami į 
Juozapų balių šio mėn. 16 die
nų. Pradžia 7 vai. vakaro. At
vykę tikrai būsite patenkinti 
ir linksmai laikų praleisit.

Nemuno Sūnus

Atsigavėjimo Vakaras
BR1GHT0N PARK. — Po 

Velykų visi nori 'pašokti, pa
silinksminti. Taigi, šeštadie
nį, bal. 15 d., Vyčių 36 kuopa 
rengia šokius. Pradžia 8:30 
vai. vakare. Visus kviečiame 
atsilankyti. Šokiai bus para
pijos svetainėj.

Tenai buvusi

Rezervavusiems Vietas 
Kun. A. Linkaus 
Pagerbimo Bankiete

Užsirezervavę vietas kun. A. 
Linkaus bankiete ir norintie
ji turėti šeimos ar draugų be
ndrų stalų, prašomi pranešti 
kun. S. Oančui telefonu Pulk 
1200 nevėliau kai šeštadienį, 
balandžio 15 d. Bankietas į- 
vyksta balandžio 16 d., Sliore- 
land viešbuty.

“Nelaimingas Buikas” 
Scenoje

MARQUETTE PARK. — 
Balandžio 30 d., parapijos cho 
ras stato scenoje trijų veiks
imų komedijų “Nelaimingas 
Buikas”. Be to, dainuos cho
ras, o po visam bus šokiai. 
Muz. B. Janušauskas deda pa
stangų, kad programa pavyk
tų. Be abejonės, ir pavyks, 
nes praeitis rodo, kad kiek
vienas choro parengimas bu
vo gražus, sėkmingas.

Atsilankiusieji tikrai gėrė
sis dainomis ir prisijuoks iš 
“Nelaimingo Buiko”.

Bilietų iš anksto galima 
gauti pas choristus-tes. Prog 
rama prasidės 6.15 v. v. To
dėl prašomi nesivėluoti.

C. Skelly, koresp.

“Krikštynos” Nauja 
Lietuviška Operetė

Šaltimiero antras Šurum Bu- 
rum vakaras įvyks bal. 16 d., 
Ashland Blvd. Auditorijoj.

Programa prasidės 6 v. v.,; 
baigsis prieš 9 valandų. Prog
ramoj bus dainų, juoko, mu
zikos ir šokiai.

Bartkų Elenutės krikštyno
se bus sudainuota 17 lietuviš
kų dainų ir atšokta trys seno
biniai lietuviški šokiai: Avie
tėlė, Čigonėlis ir Melnykas.

O po programos grieš dvi 
didelės orkestros: Lew Dia
mond’s ir Mykolo.

NE TEN IEŠKOMA 
KALTININKŲ

LEIPALINGIS. — Praėju
siais metais Leipalingy vietos 
agronomo iniciatyva buvo įs
teigtas ž. ū. kooperatyvas, ku
ris per metus savoi veiklų tiek 
išplėtė, kad jau lenktyniauja 
su seniai veikiančiais kaimy
niniais kooperatyvais. Ūkinin
kai kooperatyvu labai paten
kinti ir džiaugiasi, kad gali 
parduoti savo gaminius: beko 
nūs, javus, galvijus, nustaty
tomis kainomis.

Tik gaila, kad paskutiniuo
ju laiku, dėl kooper. vadovy- 
bės nesutarimo, į platesnę vi
suomenę buvo paleisti piktos 
valios žmonių kooperatyvo

žanga 25c.
Kviečiame visus Bridgepor- 

tiečius ir npielinkės lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiame 
parengime. Mes tikimės iš kul
no, kad būsite užganėdinti, 
nes turėsime įvairių gėrimų ir 
karštų valgių, o dar prie to, 
šauni orkestrą, prie kurios ga
lėsime linksmintis iki vėlybos 
nakties.

Seni ir jauni, visi esate šir
dingai kviečiami atsilankyti ir 
linksmai laikų praleisti su ža- 
gariečiais.

Iki pasimatymo,
Komisija ir Valdyba

E. N.

CLASSIFIED
KEIRAI.INGAS DARBININKAS

Reikalinga darbininkas prie flklea. 
Patyręs ar be patyrimo. Gali būti 
vedęs ar pavienis. Geras atlygini
mas ir tinkamos sąlygos. Atsišau
kite pas: V. Remtis, 1801 South 
Rišt Avcuuc. Cicero, Illinois.

. PARDAVIMUI NAMAS
TTIetų' mūrinis namas — G Ir 
kambariai, karšto vandenio šiluma 
ąžuoliniai įrengimai. Bungalou- sto3 
gas. Uždaryti porčiai. 14 metų se
numo. 33 pčdų lotas. Kaina $8.500. 
A. Eminger, 6730 South Campbell 
Avenne.

PARDAVIMUI
6-kambarių mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; furaacu apšildomi; arti 
mokyklų, parkų, krautuvių. 5704 
South Artealnn Avenne. Chicago. 111.

Ši chicagietė žydaitė Adelė Goldman (Gay) turi nemažų 
rūpestį. Prieš septynis metus ji perėjo į vienų protestantų 
sektų. Neseniai miręs jos tėvas testamentu jai paliko sep
tintų dalį viso turto, tarp 300,000 — 500,000 dol., tačiau ta 
sųlyga, jei bėgiu vienų metų apsives ir žydiškomis apeigo
mis. Jei ne tai iš viso palikimo gaus tik penkis dolerius.

(Acme photo)

rie laikinai net sustabdė koo
peratyvo aktyvų veikimų.

REMKITE IR PLATINKE 
vardų žeminantieji gandai ku' KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Tiesioginė Ekskursija i Klaipėda
š\ 1’ I • IŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Žagariecių Kliubas 
Rengia Pavasarinį 
Rožių Balių

Ateinantį šeštadienį, balan
džio, (April) 15tų dienų, 1939, 
Žagariecių Kliubas rengia la
bai puikų Rožių Balių, Mildos 
Svetainėje, 3142 So. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare. {-

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda plglaL

Šiltu vandeniu šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios mados.
1628 8. 47th Onnrt. Cicero. Rllnols.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment butldlng; 4 6-kambarlų 
fletal; garo šiluma; lotas 60x126; 
(eigos $190.00 J menes). Marųuette 
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa- 
slultjimą. Atsišaukite: 6822 So. Palr- 
flel" Av«., tel. Prospect 4201.

RENDON CRIS
40 akerų ūkis; Beloit, Wlseonsln’e? 
renda $10.00 J mSnesJ: geram vyrui 
ar moterei dėl prlžlūrgjlmo atiduo
sime dykai. Atsišaukite: 2155 North 
Rllboiim Avc., Chicago, Rllnols. Tel. 
ATiBany 7604. 

PARDAVIMUI BUOERNE 
Turiu, greitai parduoti už pigią kal
ną bučemę- Biznis išdirbtas per 16 
metų. Pardavimo priežastį lštlrslt 
ant vietos. Atsišaukite: 856 West 
Cullerton St. Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis* namas; 4 kambariai vir

šuj, i apačioj; furnacu apšildomas; 
garadžius. Atsišaukite: 5421 South 
Sprlngfleld Avė. Tel. Istvrndale —
6291. 

Padėka
Dėkoju visiems lietuviams 9 

wardo. kurie balsavo už ma
jorų Kelly. Ačiū ir lietuviams 
iš 30 precinkto, kurie man 
padėjo laimėti.

Alfon Kezis, precinct capt.

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvų, 
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:

Turtfui T Ir*
$3,100,000.00

REIKALINGA MERGINA 
AR MOTERIS

Reikalinga moteris ar mergina, bai
gusi mokslą, mokanti kalbėti gerai 
lietuviškai, dirbti kaipo receptlonlst 
Turi būti tarp 26 ir 40 metų am
žiaus. Atsišaukite

OONRAD STUDIO,
420 West 63rd 

Telefonas Englevvood
St.

5883.

PARDAVIMUI ŪKIS 
ūkis, Culver, Indianla. Du namai, 
kluonas, sodas. Ir miškas. Parduo
sim ar malnyslm ant nuosavvbšs 
Chlcagoje.' Atsišaukite: ' 1554 IVest 
62nd Street, Chicago.

DIENRAŠČIO “DRAUGO”

PAVASARINIS
Piknikas

ĮVYKS

Sekmadienyje, April-Balandzio 30, 1939
VYTAUTO DARŽE 

115th tarp Pulaski Rd. ir Cicero Av.
PRADŽIA 12:00 VALAKDĄ GERA MUZIKA

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

AGENTŪRA
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių | 

Prienamomis Kainomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois .

Domininkas Kuraitis, Savininkas

Telefonas VICtory 1696

4192 S. ARCHER AvENUE 
(North Eaat Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$6,000.00
Išmok ėjom
Už padėtos •+% 

pinigus •
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposlt Dėžutės Galima 

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

nų, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
President ,

HELEN KUCHINSKA8, See.

UTILITY LIQUOR| 
DISTRIBUTORS
Tel. Prospect 0745-0746 

Wholattle Only

5031-33 So. Ashland Ai

mus galima gauti tikrai t>»-|g*nt1 
Valstybių* Deg-Ituvlšką Importu V

Mes Ir Visi lffttsų Darbininkai | 
Lietuviai, pp. F. Ir M.

■aviniukai

ATVDAt
Pataisom, lšvalom, suprosinara vy
riškus ir moteriškus drabužlua Pa
vasariniam drabužiam {dedame pa
maišius. Toliau gyvenantieji pašau
kite: VIRginla 1O9S. — Overl ingio
Valymo. Prosijimo Ir Taisymo Krau
tuvė, 4609 So. Wood St, Clcago.

REIKAllNGA MERGINA 
Reikalinga mergina namų darbut 
Nėra valkų. Mažas apartmentas. Pa
silikti vakarais. Atsišaukite: Lawn- 
rtalė 5878.

Kam Kankintis?

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrikoa Garantuojame su- 
garbinluotl bito kokios rūšies 
plaukus. $6.60 vertybe — šia sa
vaitę tiktai $4.10.

BERKI(TE’S BEAUTY 
SHOP

1725 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitaga Tol. Tardo 2771 

16 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

llodenilIktauU ir Ptta 
(tania ValfyUa 

Brldfeporte
750 W. 31st Street 

A. A. MORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670


