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Hitleris vengia susitikti su britų atstovu
Prieš Čekoslovakijos skaldymą
pereitais metais tas pat įvyko

Britanijos vyriausybe parlameitiri
įteiki 3 bilijone dol. saujos biudžetą

Hitleris, matyt, vengia
priimti Londono įspėjimus

Ramiaisiais laikais nebūta
tokių milžiniškų išlaidų

LONDONAS, bal. 25. — Ži ją, kas yra lygu privalomam
niomis iš Berlyno, ten grįžęs kareiviavimrui.
britų ambasadorius Sir Nevi- Pereitais metais rugsėjo mė
le Henderson su savo vyriau nesį prieš Čelooslovakijos skal
sybės įspėjimais Hitleriui ne dymą ambasadorius Hendergali matytis nei su užs. reika >son taip pat negalėjo matytis
lų ministru Ribbentropu, nei su Hitleriu ir jam. įteikti savo
su Hitleriu. .Tam sakoma, kad vyriausybės pranešimų.
ministras Ribbentropas ir Hi Tas, sakoma, gal būt įvyks
tleris užimti svarbiais valsty- ir dabar. Penktadienį Hitleris
bės reikalais. Kai jie turės atmes prez. Roosevelto pasiūlaiko, ambasadorius bus pa- |lymąi ir pasakys, kad jis iš
kviestas ir priimtas.
britų negavęs jokių oficialiu

IyONDONAS, bal. 25. — tas biudžetas sudaro daugiau
Britanijos vyriausybė šian kaip pusseptinto bilijono dol.
dien parlamentui įteikė 1939- Vyriausybė įspėja parlamen
49 metų biudžetų, kuriuo nu ti}, kad numatytos valstybinės
matyta valstybės saugumo rei pajamos toli gražu nepadengs
kalams (ginklavimuisi) išleis visų išlaidų. Nurodo, (kad turi
ti apie tris bilijonus dolerių. būti sukelti koki nors nauji
Ramiaisiais laikais dar nebūta mokesčiai. Pasiūlo mokesčius
tokių milžiniškų metinių išlai padidinti už automobilius, cu
dų kariniams reikalams. Tad krų, tabakų ir filmas.
aišku, kad vyriausybe ne juo Iždininkas Sir John Simori
kais ginkluojasi. Ir sako, kad pripažįsta, kad ginklavimuisi
tas daroma ne puolimams, bet išlaidos nepaprastai didelės.
J. A. Valstybių viceprezidentas Garneris (kairėje) prisaikdina naujų Illinoiso valstyBet britų ambasadoriui yra
Ir pareiškia, kad, rasi prisieis
Daugiau kaip stebėtina dėl ,^s fKleralinį senatorių Jamesų Slattery, kurs paskirtas mirusio senatoriaus J. II. Lewiso valstybės gynimui.
gyvas reikalas vienų, arba ki
Visas vyriausybės sudoro- jas dar daugiau didinti.
(Acme telephoto).
tų asmeniškai matyti prieš diktatoriaus tokio negudraus vietoje.
i
■i
■.
- ......................
■
penktadienį, kuomet susirinks nusistatymo.
me organizuoti lietuviškąjį
Britų valdiniuose sluoksniuo Į
nacių parlamentas ir Hitleris
patriotinį frontą, kuris visa
se visiškai tylima, kaip vyks-l
duos atsakymų prezidentui
tautos galia pasipriešins Lie
ta tartis su sov. Rusija, kuri)
Rooseveltui į jo taikos pasiū
tuvos nedraugų pasikėsini
pasišoko pasisiūlydama sūda
lymų.
mams į mūsų Laisvę!
nti trijulę karinę sąjungų ra.
Gėdos nepakęsime! Prakei
Ambasadorius Henderson į- 'mybės užtikrinimui Europoje,
KAUNAS. — Netekus Klai ktų mus mūsų palikuonys, jei
AVASHINGTON, bal. 25.—
Kilus
karui,
demokratinės
pareigotas pranešti Hitleriui, Matyt, Maskva atsiima savo
Žiniomis iš Berlyno, tenai jau pėdos Lietuvos Kariuomenės mes neparodytume, kad dau
šalys kitaip bus remiamos
kad jis pripažintų prez. Roo- sumanymų, nes bolševikai negrįžo Britanijos ambasado Kurėjij Savanorių sąjungos giau, nei savo gyvybę, bran
sevelto taikos pasiūlymų. Jei,'gali su nieku kariauti. Sov. WASHINGTON, bal. 25. — ti jaunus vyrus taip, kaip būrius, kurs iš Berlyno buvo nu valdyba iišleido karštą ir ryž giname mūsų Tėvynės Laisvę.
jis to nepadarys, Britanija ka Rusijos karingumas ir tvirtu- Prezidentas Rooseveltas va- ta 1917-18 meitais. Tais mekviestas Londonan naciams tingą atsišaukimą į tautą. Čia Visomis jėgomis turime gin
rinei tarnybai įves konskripci mas tik komisarų teorijoje.
kar antrąkart pareiškė, kad tais Amerika liejo kraujų už užgrobus Čekoslovakiją.
duodame kai kurias įdomes tis! Daugiau nė pėdos lietu
jis, kaip ilgai pasiliks Bal- [pasaulio demokratijų. Šian- Prancūzija pranešė, kad ji nes atsišaukimo dalis:
viškos žemės be kovos!
: •
tuose Rūmuose, nieku būdu dien kiekvienam žinoma, ko- taip pat grąžina Berlynan sa
Žmonijai
yra
buvę
tamsių
“Mūsų tautą vėl ištiko di
nesiųs J. A. Valstybių kariuo kia. ten “demokratija” gyvuo vo ambasadorių.
delis
smūgis. Netekome Klai laikų, tačiau grynasis žmoniš
menės j Europą kariauti. Pir ią.
Yra žinių, kad Vokietijos pėdos krašto ir uosto, tikriau kumas laimėdavo. Turėkime
mųkart jis tai buvo sakęs ko Kilus karui Europoje vie atšaukti ambasadoriai iš Lon šio Lietuvos išėjimo į vande didžią viltį, kad gerosios žmo
toje siųsti kariuomenę prezi
dono ir Paryžiaus nebus grą nų kelius, kuriais valstybė pa nijos galios vėl visu kilnumu
vo 21 d. senato karinių reika
dentas pasiryžęs santarvės
LONDONAS, bal. 25. — BERLYNAS, bal. 25. — Len lų komiteto konferencijoj.
žinti. Sakoma, Hitleris pradė togiai susisiekdavo su plačiuo pasireikš, ir mūsų Tautai pra
valstybes remti ekonominiai,
Nors britų vyriausybė užgina, kijos užs. reikalų min. Becko
jo pūstis prieš Britaniją nu ju pasauliu, o tauta — su sa švis skaidresnis rytojus”.
moraliniai,
tvirtina, Prezidentas pažymi, kad jis pramoniniai ir
kad grįžęs Berlynan Britani- vokiečiai draugai
girdęs apie naujų ministro vo užjūrio broliais. Dėl to įjos ambasadorius nuvykęs be kad Beckas yra nuolankus su neturi nė mažiausio pasiryži kad suklupdyti totalitinių vai- i pirmininko Chamberlaino nuvykio savo tautoje kaltininkų PRANCŪZIJA PANAIKINO
jokių nurodymų Vokietijai, Vokietija susitaikinti, nepai- mo į Europos skerdynes sius stybių diktatorius.
rimamų. Hitleris, sakoma, rei neieškokime. Skaudančia širdi NACIŲ ORGANIZACIJAS
čia kalbama, kad jis nuvežė,sant Lenkijos su Britanija su
kalaująs Britanijos be atidė mi visi tatai pergyvenome,
MIRĖ KARDINOLAS
PARYŽIUS, bal. 25. —
Britanijos įspėjimų Hitleriui, siartinimo
liojimo nutraukti savo pastan
Kas
gi
toliau?
MARIANI
Prancūzų tautos vieningumo
Sakoma, Britanija per am Sako, Beckas norėtų grųžin
gas apsiausti Vokietijų su ne
Savanoriai
kūrėjai
vienin

basadorių Vokietijai įteikusi ti Vokietijai Dancigo miestų
VATIKANAS, bal. 25. —'draugingomis naciams valsty- gai mano, kad tautų apsis sumetimais vyriausybė panai
kino (išteisėjo) Alzaso-Laraiir leisti Vokietijai išvesti kori
šiuos reikalavimus;
•
Mirė Dominico kardinolas Ma bėmis.
prendimo principas, kuris ky no provincijose iki šiol veiku
1. Britai griežtai stovi už dorių per Dancigo koridorių,
.Kai santarvės valstybių am la iš pačios žmogaus prigim
prezidento Roosevelto taikos
U8 ne£ali to padaryti, nes PARYŽIUS, bal. 25. — Bri riani, 76 m. amž.
basadoriai grįžta Berlynan, J. ties ir jo tautinių savybių, sias tris atskiras nacių orga
pasiūlymų Vokietijai ir Itali- P1^ save sukeltų lenkų tau- tanija negali gauti karo tar
*A. Valstybių vyriausybė pas- duoda mums teisę lietuviško nizacijas. Šios organizacijos
provincijoms siekė autonomi
jaj
(tos triukšmų, o gal dar ir rim nybai reikalingo skaičiaus jau
JAPONIJĄ GRASINA
itatoma tikrai nejaukioj pozise žemėse laisvai gyventi, o jos.
BOLŠEVIKAMS
[rijoj. Wasbingtonas taip pat
2. Jei Vokietija tų pasiūly- Į tu® lonkų sukilimus.
nų vyrų savanorių. Nedaug
atsakingumas prieš būsimas Įdomu, kad iki šiol jos ten
mų kokiu nors sumetimu at- Patirta, kad naciai rengiasi kas linkęs kareiviauti.
TOKIO, bal. 25. — Patirta, W atšaukęs savo ambasado- kartas įpareigoja mus dėl
prancūzų buvo pakenčiamos.
mestų, Britanija pasirengusi sukelti kampajiijų už Lenkijos
japonų
vyriausybė
nusprendė
*
8
Vokietijos
ryšium
su
Tautos laisvės ir Valstybės
Prancūzija Britanijai tad
karinei tarnybai įvesti kons- suskaldymų Sakoma, gegužės Į
nesidėti
į jokius frontus, nu- vykdomais ten, žydų persekio- nepriklausomybės kovoti!
pataria įvesti privalomų kari
VVASHINGTONAS LAUKS
kripei jų.
mėnesį Hitleris su savo žy
kreiptus pridš demokratinei .i’,na’s- Dabar vyriausybė neTačiau mūsų tautos kova
nę tarnybų. Britanija to neno
HITLERIO KALBOS
3. Jei Vokietija nepripažin giais iš naujo sukrėsiųs pašau
valstybes.
Bet
jei
sov.
Rusija
^'
nos
kas
jai
darius,
tuo
ladėl savo1 gyvybės tik tada ga WASHINGTON, bal. 25. —
ri ir pasiteisina trukumu ka
tų pasiūlymo, tarptautinis į- ii.
prisidėtų prie santarvės kari- ^iau, kari nacių spauda ir to- li būti sėkminga, jei visi ligi
rininkų, kurie galėtų naujokus
J. A Valstybės nusprendė pa
tempimas padidėtų iki pat trū
nės
sąjungos,
Japonija
tuojau
’
’
au
P
uo
^
a
prezidentų
Roosevieno
būsime
pasiryžę
neišlei

mankštinti.
laukti numatytos penktadienį
kimo.
susijungtų su Romos Berlyno ve^4H. S. JOHNSON PUOLA
sti ginklo iš rankų ir atkak-, Hitlerio kalbos ir tik po to
4. Jei pasiūlymas būtų pri NAUJĄJĄ SANTVARKĄ
Dėlto Prancūzija dabar pa ašimi.
liai ginsimės! Todėl savano- spręsti, ar siųsti, ar ne atgal
siūlė Britanijai kad ji tuojau
pažintas, Britanija sutiktų su
RAUDONOJO KRYŽIAUS •
riai kūrėjai, savo krauju ir Berlynan atšauktą ambasado
Vokietija turėti pasitarimus, AVASHINGTON, bal. 25.— į Prancūziją prisiųstų apie. 7,LIGONINE J KRETINGĄ
DARBO DEPARTAMEN
savo draugų gyvybėmis prieš rių.
kaip ir kokiu būdu naciai ga Buvęs NRA administratorius 000 savo karininkų, kurie tri
KRETINGA.
—
šiomis
die
dvidešimtį metų iškovoję Lie
TE PILNA RAUDONŲJŲ
li įsigyti sau reikalingų žalia gen. Hugh S. Johnson puola jų mėnesių laikotarpiu bus iš
” tuvai nepriklausomybę, kai
Chicagoj ir Illinois valsty
naujųjų santvarkų ir preziden mokinti naujokių instrukto WASHINOTON, bal. 25. - ’'°m“ ,^e“ng°!
vų.
vi
valdybei
kreipėsi
į
Lietuvos
lietuvių
Tauta
kėlėsi
iš
griu

bėje varguomenės priešai su
to Roosevelto kišimusi į Eu riais. Britanija nežino kas da
Kongreso atstovas E. E. Cox Rau(]onoj0 Kryžiaus pirminin vėsių, ir dabar šaukiasi visus bruzdo pabranginti pieną įve
ropos reikalus.
ryti.
NEŽINOMAS ŽUDIKAS
kongreso rūmuose kalbėdamas ką, kad iš Klaipėdos evakuoja lietuvius — jaunimą ir seni dus pienui valstybinę kontro
Johnson įspėja visuomenę
NUŠOVĖ GYDYTOJĄ
pareiškė, kad darbo departa- ma Lietuvos Raudonojo Kry- mų, vyrus ir moteris, kviesda lę. Nėra kas galėtų rimtai ko
budėti, nes žodžio laisvei esųs
PREZIDENTAS
PASIS

mentas yTa pilnas raudonųjų žiaus ligoninė būtą perkelta į mi griežtai priešintis bet ku voti prieš pieno kontrolės su
Užvakar vėlai vakare neži
pavojus.
KELBS DIKTATORIUM
gaivalų. Ir prieš tai nieko ne- Kretingą arba į Palangą.
nomas žudikas keturiais šū
riems pasikėsintojams į mūsų manymą.
LA PAZ, Bolivija, bal. 25. įdaroma?
viais nužudė iš savo kabine
Šią ligoninę iki Klaipėdos žemes!
50
ŠEIMŲ
PASPRUKO
— Bolivijos prezidentas Buto* 4151 So. Weetern avė. »i
krašto prijungimo lankydavo i Lietuvos žmonės! Į mus žiū
NUO
POTVYNIO
sch, 35 m. amž., visiškai neti- BELGRADAS, bal. 25. —[daug ligonių iš Žemaitijos, y- ri mūsų brangios tėvynės atei
išėjusį gydytojų dr. James i
McDonaldų Scottą, 73 m. amž., MOUNT CARMEL, III., ketai pasiskelbė šios respubli- į Jugoslavijos vyriausybė prane patingai iš Kretingos apskri- tis! Susibarkime draugėn! Už CHICAOO SRITIS. — Ne
per 40 metų Cbicagoj sekmin bal. 25. —/Wahash upė išsilie kos diktatorium, panaikįnda- jša, kad ji dar galutinai dienus ties. Gi Kretingoje nesant tin mirškime visokius nesutari pastovus oras; numatomas
gai praktikavusį.
[jo. Apie 50 šeimų vos suspėjo mas visas politines partijas prendusi, kuriai Europos vals karnos ligoninės, visa Pajūrio mus bei nuomonių skirtumus? lietus; vėsiau.
Žudikas paspruko savo sėb-nusikelti j1 aukštumas. ,Vienas ir paleizdamas šalies kongre- [tybių grupei priklausyti. Lau- Žemaitija liktų be geros gydy ir vieni kitus paremdami ir Saulė teka 4:53. leidžiasi
Imo įstaigos.
papildydami, tučtuojau imki- 6:43.
1 asmuo žuvo.
kia Hitlerio žodžio.
ro automobiliu.

Prez. Rooseveltas dar karta tikrina,
kad U.S. armija nebus panaudota Europai
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Tokį žodį reiktų pasakyti ir šio ir kitų
kraštų komunistų agentams, kuriems ne dar
bo žmonių reikalai rūpi, bet kurstymai ir
propaganda, grasinanti užtraukti nelaimę ir
darbininkams ir visam kraštui.

Dr. Gr. Valančius
e VI

Klaipėdos

Naujosios lietuos Vyriausybes Siekimai
Ministro Pirm. Gen. Černiaus Pareiškimas
Seimui

— 11.60; Three Months — 61.00; One Month — 74o.

Burope — One Tssr — 67.00; SU Months — 64.00;
Oopy — .06a
AdTsrtlslns In "DRAUGAS” brincs best rasulta

(Tęsinys)

te vo nemuža kapitalų, nuoma Balandžio 4 d. ministras pi- bė taikins ir valstybės apaialaikoma sumokėta.
rmininkas genai*. Černius Sei- tui, reikalaudama iš jo dur“D R A U G A s”
Hitleris Klaipėdoj
Klaipėdos Uosto bendrovė me perskaitė naujosios vyriau naus veikimo ir produktingo
Realus.
Uola* kasdien Uskyrua
Ketvirtadienį,
kovo
mėn.
23
perima
laikymų, darbų ir rei sybės pareiškimų (deklaraci- darbo. Vyriausybė tęs toliau
PRENUMSKATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse.
Matams — 66.00; Pusei Mėty — 66.40; Trims mSned. per radio ir spaudų suži kalingų tolimesnį išplėtimų jai jų). Jis pipmiausia pažymėjo, I pradėtų administracijos ir valKas Bus Toliau?
riams — 66.00; Vienam mėnesiui — .76a Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — 67.00; Pusei metų
Sąryšyje su šių dienų įvykiais Europoje nojome Lietuvos - Vokietijos nuomon perleistų plotų ir įre kad sunkių momentu naujajai stybės tarnautojų tarnybos ir
— 64.90. Pavienis aum. 4a
Vilniaus lietuvių laikraštis “Aidas” stato sutarties ištisų turinį. Jis yra ngimų uosto rinkliavas suren Vyriausybei tenka pradėti da-' atlyginimo pertvarkymo darBendradarbiams ir korespondentams raktų negrųlina,
toks:
ka uosto bendrovė.
rbas. Klaipėdos krašto ir uos- bų.
Jei neprakonta tai padaryti Ir neprlslundlama tam tiks klausinių, kas bus toliau. Jis įrašo:
lui pakto ženklų. Redakcija paMlalko sau teisę tai
Tų rinkliavų dydis nustato to netekimas kelia visų eilę
1. Versalio sutartim nuo Vo
v “Taigi pagaliau reikia suprasti, 'kad kaip
Krašto gynimo reikalai. Kra
syti Ir trumpinti vIsub prisiųstus raktus Ir ypač ko
respondencijas eulyg savo nuožiūros
Korespondentų brutalus Čekijos užėnimnas, taip ir Klaipė kietijos atskirtas Klaipėdos mas uosto administracijos •— naujų uždavinių, naujų proble- što saugumo reikalai, atsižvelprašo rašyti trumpai Ir alkkial (jei galima rūkomąją
mašinėle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven dos užgrobimas — tai Iii Reicho pagrindi kraštas nuo šios dienos vėl bendrovei pasiūlius.
rnų. Tų problemų išsprendimas giant į tarptautinę
padėtį,
giant polemikos Ir asmenlkkumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraktln nededamos
nio veikimo etapai. To pagaliau neslepia sujungiamas su Vokietijos rei II. Klaipėdos uosto bendro ir to išsprendimo realizavimas, kaip ir 'kituose Europos kraš-.
joks hitlerizmo teoretikas. Tai galima rasti chu.
vei daromi dideli mokesčių žinoma, pareikalaus plačios. tuose, užima pirmų vietų ir
ir
knygoje
“
Mein
Kampf
”
,
kuri
yra
vienin

2. Klaipėdos kraštas bus palengvinimai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
visuomenės aukų ir (kūrybinio sudaro Vyriausybei didžiausių
Kntered as Becond-Class Matter Mareh 61, 1016, at
telis ir didelio germanizmo atgimimo veika tuojau evakuotas Lietuvos ka Bus nustatytos laisvoo sri
Chlcago, Illinois Under the Act of Mareh S. 1876.
darbo. Mūsų šventa pareiga rūpestį. Ji dės visas pastan
las, kuris išaiškina jau įvykdytus ar dar nu rinių ir policinių pajėgų. Lie tys, kurių ribos bus sutartos.
tas aukas ir 'kūrybinį darbų gas į mūsų kariuomenės visa
matytus įvykdyti užgrobimus ir užkariavi
Muitų kontrolė bus vykdo skirti tautos ir valstybės ge pusiškų stiprinimų, Šaulių
tuvos vyriausybė pasirūpins,
Mūsų Kolegijos Pažanga
mus.
kad kraštas būtų 'perleistas ma prie laisvųjų sričių rūbe- rovei. Naujoji Vyriausybė su jungos plėtimų ir tobulini
v•
Rasizmas,
Ui
naujoji
vokiečių
religija,
ku-j
p
ijnoj tvarkoj. Abi pusės, kol zių.
daryta platesne baze, įtrau- siekiant -per šių kariškų or,
Praėjusį rudenį Marianapolio Kolegija
į'i
atpalaidoja
vokiečius
nuo
daugelio
doro^
a
į
bus
reikalinga,
paskirs
ko

lšnuomuotuose plotuose ir kiant į darbų įvairių pakrai- nizacijų parengti tautų kraš
skaudžiai nukentėjo. Praūžusi audra Rytų
vinių varžtų. Rasizmas pateisina, kai sulau misarus, kurie atliks perda laisvose srityse vokiečių suve-.pų žmones. Šita aplinkybė duo to gynimui.
krašte apgriovė Kolegijos pastatus, išvartė,
žoma ko iškilmingiau duotas žodis, pateisina vinių visų tų įstaigų, kurios
rentimas lidka nepaliečiamas, ida galimumo tikėtis ir laukti i Užsienio politika. Vyriausy
išlaužė gražiojo parko brangius medžius, iš
ir visas kitas diplomatines apgaules, tik Sta
naikino daug miško. Nuostoliai labai dideli.
priklauso centro valdžiai.
Susisiekimas su laisvomis įg visų sluoksnių paraduos ir bė ir toliau stengsis nuošaliai
to sąlygų, kad visa tai turi būti daroma
Kolegijos vadovybei tai sudarė daug didelio
Sutvarkymas visų kitų, dėl sritimis geležinkeliu per Kre- (pozityvaus darbo. Naujoji Vy- laikytis nuo didžiųjų valsty
“Ad majorem Germeniae gioriani” (Dides
darbo ir rūpesčių. Kad atstatyti apgriautą,
nei Vokietijos garbeij. Fanatizmas ir teroras suverenumo pasikeitimo, išla tingų bus palengvintas tuo riausybė atėjo darban ne griau bių interesų susikirtimų ir
nuosavybę buvo ir dabar yra reikalinga vi
apgaudinėjimas1, žaibo greitumu panaudoja lančių klausimų, ypatingai e- būdu, kad bus sudarytas mui ti, kas ligi šiol sukurta, bet nuo jų ginčų. Ji dės rimtų pa
suomenės parama.
mas jėgos yra tai metodai, kurie apibudina konominių ir finansinių, val tais nevaržomas prekių tran tęsti pradėtų darbų, toliau ku- i stangų turėti gerus, ramius,
Marianapolio Kolegijos vadovybė, su kun.
hitlerizmo veikimų. Tais keliais eidamas hit- dininkų ir pilietybės klausimų zitas uždaruose vagonuose ir rti. Kad galima būtų šituos' pastovius santykius su visodr. Jonu Navicku, MIC., priekyje, nenusi
uždavinius sėkmingai įvykdy-(nbs valstybėmis, bet ypač su
lerizmas pasiekė valdžių, ne kitomis priemo paliekamas specialiems susita priimtinais tarifais.
minė. Buvo daromos didelės pastangos, kad
Taip pat ir kitoks susisie- ti, reikia, (kad valdžia būtų savo netarpiniai* kaimynais,
nėmis nori įsigalėti ir pasaulyje.
rimams.
nesutrukdyti kolegijos mokslo eigos. Ir, rei
Tai pagaliau Vakarai suprato. O ir netoli- 3. Lietuvos ekonominius in kimas (vandens ir įsausumos I vieninga, kad darbas būtų da- Į Užsienio politikoje, kaip ir
džiaugtis, tos pastangos nebuvo tuščios.
Anuo kart trumpai pirmame puslapyje pra mūsų juntamas atsipeikėjimas, kuris šiuo at teresus pabojant, Klaipėdos keliais) tarp Lietuvos ir uos-Įmiai dirbamas visose tautos |hgi šio laiko, Vyriausybė lai
nešėme, kad šiomis dienomis Marianapolio veju daug kų iš pagrindų gali pakeisti. To uoste bus paskirta laisva zona to laisvosios zonos bus pagal ūkio srityse. Vyriausybė di kysis neutralumo, kurį ji yra
Kolegija galutinai Connecticut valstybės už limesnį germanizmo žygiavimų gali sulaikyti Lietuvai. Smulkmenos bus nu-I galimybę palengvintas ir Vo rbs artimame kontakte su Sei pasiryžusi saugoti visomis sa
mu, didžiai vertindama jo vo išgalėmis.
tvirtinta. Nuo dabar kolegija yra pilnai ak tiktai sutartini, aiškūs ic tvirti nusistatymai, statytos išeinant iš šios sutar kietijos nustatytas.
skubiai
pakeisti
veiksmais
”
.
Klausimai,
kurie
liečia
lie

ties priedo nuostatų.
redituota ir turi teisę išduoti B.A. ir B.B.
bendradarbiavimą.
Vidaus politika. Vyriausytuviškų
laivų
stovėjimų
Klai

laipsnius. Tai yra didelis laimėjimas, ku
Šitaip apibudina dabartinę Europos padėtį
Vyriausybė, stengdamasi su bė griežtai kovos su visu tuo,
4. Šiam nutarimui sustiprin
*
I’
•
riuo, mes, lietuviai, nuoširdžiai galime džiau- aukštas kariškis, žymus strategas. Iš paduo
pėdos krašto vandenyse, ypač konsoliduoti visas
gyvybines kas šiuo metu gali pakenkti
ti ir draugingiems santykiams
mokesčių reikalai, bus vokie tautos pajėgas, neis su kurą valstybės saugumui. Bus už
to straipsnio matyti, kad iš tikro artinamės
Tų laimėjimą, tinkamai įvertina ir kitatau prie lemiančio momento, kada turės paaiš tarp Vokietijos ir Lietuvos ga čių ir lietuvių abipusišku pa nors atskira srove, nepasiduot? kirstas kelias nuodyti pilie
čiai. Neseniai, kaip buvo paskelbta, Thomp kėti, kas bus toliau. Kalbant apie tai reilkia rantuoti, abi pusės įsipareigo lankiu susitarimu išspręsti.
kurios nors atskiros pakrai- čių pasitikėjimų pačia val.-tv
son, Coun., ir apylinkių kitataučių aukštes atvirai pasakyti, kad tolimesnis Europos li ja netik nevartoti jėgų prieš
Toks yra šio istorinio doku pos įtakai, bet sieks sutelkti t he ii-jos valdžia, silpninti <pi
niųjų mokyklų viršininkai išleido atsišauki kimas jau negalima spręsti taikos būdu; jis viena kitų,J»et ir neremti kitų
mento turinys.
visos tautos kūrybines jėgas.1 liečiu*atsparumą, kurstyti vi<
mų į jaunuolius, paragindami lankyti Maria bus sprendžiamas su ginklu rankoje — Ir šalių jėgbs* panaūdojimą.
pripažindama/uus gyventojus prieš kitus ir
5. Ši sutartis įsigalioja nuo
napolio Kolegijų, nes ji turi visas valstybės tik ginklas parodys, kas bus Europoje: ar
Išartksto, žinoma, sunku šių Vyriausybė,
teises.
viešpataus nepasotinami hitlerininkai, paver- j jos pasirašymo. Tam patvir- sutartis vertinti ir pramatyti kad šiandien tife ši« vienybės ardyti vieningų darbų. Orgatinti abiejų šalių įgaliotieji1 tas pasėkas, kurias ji mūsų kelias yra tikras, teisingas, tik nizacijų gyvenime bus siekia.
Jei kitataučiai mūsų, lietuvių, mokslo p gę visas tautas, ar bendromis jėgomis bus
kraštui duos. Šiandien galime Jis duoda Augiausia patikri ma, kad tas gyvenimas būtų
staigų, taip įvertina, tai kaip beįvertinti pašalintas hitlerizmo pavojus ir tada ilgų lai-, šių sutartį pasirašo.
Surašyta dviejuose origina tik du momentus ypatingai nimo’ garantijų atremti be: nukreiptas valstybei bei visuo-:
mtuns patiems. Ligšiol jų, kiek galėdami, kų tautos gyvens ramiai ir laisvai.
pabrėžti, kurie bent teorętiš- kokiuii padkėsinimus prieš menei naudingo ir vieningą
remto, dabar dar labiau turėtume paremti,
Kitokios išeities Europai nematyti ir nė-‘ luose, vokiečių ir lietuvių kal
:
nes jau aiškiai matome pažangų, matome, ra. Tai galutinai paaiškėjo ne tik politikams bomis.
j
i
. i jiį kai Lįetuvai duoda (politinių Lietuvos nepriklausomybę, ve- darbo kryptimi.
ir ekonominių garantijų, būvisuomenės susibūrimais/ Tiek visuomeniniame, tiėE
kad gražios Tėvų Marijonų pastangos jau ir strategams, bet ir plačiosiomis žmonių ma
Berlynas; 1939 m. kovo m.
atskiruz
piliečius pagal dar. atskirų krašto piliečių, tiek ic
neša gražių vaisių.
sėms. Naujas Grunvaldas, kuris bus daug 22 d. ipasirašė: Joachim von ■tent: sutarties 4-to straipsnio
Marianapdis turi du skynu: keturių me didesnis, negu pirmas 1410, negu antras 1914
nepuolimo susitarimas ir su- bus, bet ne sroviniais pagrin- tautinių mažumų gyvenime
Ribbentrop,
Urbšys,
Škirpa.
tarties priedas teikiantis Liudais.
principų Vyriausy Vyriausybė laikysis lygaus pe
tų High School ir keturių metų kolegijos. —1918 metais, artinosi dideliais žingsniais.”
Priedas prie sutarties 3-čie

n

APŽVALGA

kia

-Pirmasis skyrius jau prieš kelerius metus
gavo valstybės teises, o kolegija šiomis die
nomis tu teises laimėjo. Svarbu, kad lietu
viai šia šaunia mokslo įstaiga naudotus. Juk
ji tam įsteigta, tam užlaikoma. Tikrai nedo
vanotina, jei lietuviai tėvai, gedėdami, nelei
džia savo sūnų į nuosavų lietuviškų mokslo
įstaigų, kuri turi lygias teises su pačios val
stybės užlaikomomis mokyklomis ir kurioj
dėstoma lietuvių kalba, auklėjimas vedamas
religiška ir tautiška kryptimi.

Griežtas Pareiškimas
Generolas Castelnau yra Prancūzijos ka i
talikų akcijos vadas. Viename savo rašte jis '
nurodo, kad artimo meilė ir teisingumas, tai
yra pagrindiniai tautinio atkutimo ramsčiai.
Padaręs savo krašto socialinio gyvenimo ap
žvalgų, jisai pabrėžia, kad Karolis Marksas
ir jo sėbrai Prancūzijoje rimtai pralaimėjo, i
Krikščioniškoji kultūra nugaCėjo komunistinį j
barbariškumų. Toji pergalė, anot gen. Cas
telnau, pasireikš socialine taika ir visų su
gyvenimu. Būsiųs išgirstas vyriausybės šau
kimas klasėms susitaikinti. Beprasidedančiai
me darbe teisingumas būsiąs jau didelė jė
ga. Salia jos rasinti vietų ir artimo meilė,
nes juk ne nuo šiandien fabrikuose ir pra
monės įmonėse esu krikščioniškų institucijų,
kurios turinčios vienintelį tikslų — moraliai
ir medžiaginiai padėti darbininkų šeimoms.
Gen. Castelnau griežtų, bet teisingų žodį
pasako komunistams. Esu tie prisiekę nera
mumų kurstytojai, kurių surašai privačioms
ir oficialiosioms įstaigoms etų žinomi, —
tiems velnio apsėstiems esu reikia parodyti
duris iš dirbtuvių ir jiems pasakyti: “Jau
atėjo valymo metasi Laukan! Marš į Maskvų!”

Kęstučio Tradicijos

punkto skamba sekančiai:

reigų ir teisių atžvilgiu traleį
tuvai
gan didelių lengvatų I ”■ —...............
■
naudotis Klaipėdos uostu. Ta-!^eatro aikštės išstatyti kelių tavimo
dėsnio.
Vyriausvb?

I. Vokiečių uosto valdyba
.čiau pabrėžiame, kad tai bent'
.špaleriai iš OI) ir SA for- sieks kelti savivaldybių me
Klaipėdoj, kuri sąryšy su Klai
džiaginį pajėgumą, tobulinti
tarpu yra tik teoretiškos
pėdos kramto prijungimu prie tuo
gėrybės, kurių tifkroji vertė' Pilna turgaus (teatro) aikŠ-'^ju organizacijų ir kelti dars
Vokietijos reicho perima visų
. .
bingumų bei darbo našumą. į
ligšiol Lietuvos valstybei pri- P“™**- aakS9«’j « *«»P^isl™k»
" kar
Vyriausybę kels viešosios
mesnėj ateity.
menes dalmių. Hitlerio belauklausiusį turtų Klaipėdos uos-į
sveikatos
ir higienos priemoį
kdama minia turėjo progos
te, sudarys su Vokietijos ir
Kovo mėn. 23 d. klaipėdiš
Toliau laikraštis tvirtina, jog Lenkija ger Lietuvos vyriausybėmis susi kiai lietuviai, tame skausmo stebėti Vokietijos kariuome nes visoje valstybėje, ypač ks
bia politinį ir kultūrinį Lietuvos savitumų. tarusi privatinės teisės sutar ir susijaudinimo momente, dar nės motorizuotųjų dalių, arti- me, ruoš medicinos ir oaTiiti
Bet visa mūsų (lenkų) tauta nuoširdžiai ir tį, pagal kurių Klaipėdoj įsi negalėjo ramiai ir šaltai svar lerijos ir pėstinirfkų įžygiavi- rinį personalų ir steigs reika;
mų į miestų. Ištisų porų va- liūgas gydymo įstaigas,
karštai trokšta, ‘kad į lietuvių sąmonę pra steigs uosto bendrovė ir daustyti šio susitarimo.
Darbo apsaugos srityje VyZ
biltų bendros karinės tradicijos. Norima, kadi
n
, , landų viršum miesto skraidė
narsi ir broliška lietuvių tauta atrastų ryšį go,noJ llet,!vlSk“ kak>ltalu’ k“-k Jau “>
aP*e 9 v‘laad» apie 150 įvairaus tipo lėktu riausybė sieks atitinkamai suC
visų miestų apibėgo žaibo grei
s„ savo senosiomis tauriosiomis riteriškomis nal bus Perle,!,ta ’>alKl""s
vų: bombanešių, hidroplanų ir tvarkyti darbo apsaugą *4ošę
miau minimi uo«to įrengimai. tumu žinia, kad į Klaipėdą
tradicijomis.
žvalgybos lėktuvų bei naikin darbo srityse, kurios to dar
Toj sutarty bus sutarta se-z apie 11 valandą prieš piet kayra reikalingos. Socialinis
Baigdama^ Vilniaus laikraštis primena, jog k “tta; . . . , ..
. . |ro !aivu ?tvyks'a V«kieti>. tuvų.
Tų gatvių, per taria, tu-i draudimą- bOT plrfi.m.e, bui
balsiojo švedų antplūdžio metu Krokuvos vyUosto adnumstracijaperioo^reicho vadas Hitleris.
|
*
wmiai!įyMU. senatvės ir invalidumo
skupas tvirtino, jog “Deus mi rabi Ii s, fortū
Q
baudimas.
na variabilis”, atseit, Dievas stebuklingas, o dm Klaipėdoa uosto B-ve, 99 ? Vok.eėui. dhugavo, .etavia.

“XX Amžius” rašo, kad prisiminęs Klai
pėdos atskyrimų nuo Lietuvos, “Kuryer Wilenski” vedamajame klausia, kokie bus psi
chiniai šito akto atgarsiai: rezignacija ir pa
sidavimas ar garsusis lietuvių atkaklumas.
Viskas kalba už paskutinįjį.

laimė nepastovi. Ta» tvirtinimas išsipildė.

,meUm“

Šiandien reikia prisiminti kitų priežodį - ™a'».

j "'L’'*

lauke *' kieėių slaptosios policijos) va-(

»/.nden. plotam j stebėjos., kad net tok, inaž, |(|

“Audaces Deus adiuvat” (narsiesiems Die- Klaipėdos uoste susitartoj ap-»užkampi ir didžiajai Vokieti-l,x

Vyri.uaybė nlpinsis planin-

|r fcall^ a(s|B|y.

‘
J

KVnifp

. . A
,
Jė veidais buvo atkreipta imu. Krašte jaučiamas* statyvas padeda). Užtat linkime lietuviams grįžti (imty. Uosto Bendrovė įsiipa jai aip nerei snjjĄgų
m s gafygatvįUORe stovinčių minių Į bos medžiagų trūkumas, jų
prie Kęstučio tradicijų, baigia “Kurjeir Wi- reigoja uosto įrengimus laiky- plotelį ryžosi taip greit ap- (
ir namų langui. Griežtai buvo kainos yra peraukštos.
lenski”,
Į ti it disponuoti bendriesiems lankyti pats vokiečių fiureris.
uždrausta mesti gėles į Hit- riausybė rūpinsis šiuos trū*
. susisiekimo reikalams.
Jau iš pat ryto gatvėse rikiakernus šalinti.
lario automobilį.
Atsižvelgiant į tai, kad. Lie-1 vosi uniformuotų vyrų ir meKlaipėdos Dirbtuves
1 Vyriausybė brangins hažny(Daugiau bus)
Pagal statistikos davinius Klaipėdos kraš tuva į Klaipėdos uostų inves-1 rgalčių būriai. Nuo uosto iki
čios bendradarbiavimų. Kad
te buvo 1938 m. liepos mėn. 211 pramones
tas bendradarbiavimas būtų
< darnus, Vyriausybė rūpinsis;
įmonių (šitie skaičiai apima tik stambesnes menų ir 2d nuoš. darbininkų. Imant atskirai menų.
Dar didesnę dalį pasidkė Klaipėdos kraš
įmones su nemažiau penkių dirbančių asme tik stambiausias įmones su 60 Ir daugiau
sutvarkyti valstybės ir bažny
nų) su 11,190 (personalo, t. sk. 9,929 darbi- dirbančių asmenų, Klaipėdos krašto eanty- tas mechanizacijos atžvilgiu: vartojami pra
čios santykius, pagrįsdama
ninkai, 1,047 tarnautojai ir 214 dirbantieji kine dalis didesnė: būtent, 1937 m. tokių monėj motorai pirminių jėgų turėjo 1937 m.
šeimos1 nariai, Tdkiu būdu Klaipėdos kraite įmonių tenai buvo 35, arba 28,5 nuoš., su 27^974 AJ, t y. 35,0 nuoš., o elektromotorai 1 Juo« abišalio pasitikėjimo dva-.
buvo iš viso 13,3 nuoš. Lietuvos pramonės 18,080 personalo, kas sudarė 34,9 nuoš. visos 18,041 AJ, rt.
įmonių, 25,3 nuoš. pramonėj dirbančių as- 'Lietuvos didžiojoje pramonėje dirbančių as- jėgų Lietuvoj.

y. 41,8 nuoš., visų motorinių 1 ^a(Bus daugiau)

;

Trečiadienis, ba’and. 26, 1939
=

Kun. J. Gutauskas

Pasaka ne pasaka
Neprigirdoma dvejukė. — |paSįbels į duris. Nei, rodos,
Keistas apsilankymas. — Kla- j užmigau, nei miegojau, o cūjovęs po miestą.
|da.i ir prasidėjo: atsidaro duSenai, labai senai gyveno rys, ir įvirsta nei šiokia nei to
sulinkusi, sudžiūvusi, mokinių‘kia pora: mažutė, raukšlėta
labai nemylima, dvejukė. Vai, moterėlė ir nedidelis, apskrikiek dėl jos ašarų išlieta, dir tas, storoku pilvuku, vyrukas.
žų ir žabų gauta, skaudžių žo Gal užsirašyti atėjo, reikės po
džių pasakyta. O ji, kad jų terių paklausinėti, bet atsime
kur kipšas, nei sensta, nei nu, kad jau gavėnia. Vos tik
miršta: goglinėja nuo vienos prieinu arčiau, vyrukas žiova
mokyklos prie kitos, kuol,u pa- udamas ir sako:
— Būkite pažįstami, kapel
siramščiuodama, ir gana.
Šlept į vienų dienynų, šlept į ione: čia panelė Dvejukė, o aš,
kitų, ir sėdi kaip ponia. Su- taip sakant, nuolatinis jos pa
paprastu trintuku ir nemėgink lydovas, ponas Tinginėlis.
jos iš čia iškraustyti: nutrinsi Tokių svečių tikrai nesitikė
galvų — kojos aiškiai matosi, jau. Žiūriu nustebęs ir vos su
daugiau paspausi — skylė pa sigriebiu pasakyti:
Pra’om
sidaro. Rašalo maudyklės ji — Labai malonu,
irgi nebijo: plauko sau Įsip sėsti.
iltas juodame tvane ir šal — Prisėsti visada praver
si. Paskiau — įvairūs nesu čia. Tiek dabar blogų mokinių,
sipratimai su kl. globėju ir tė kati baigiu nuo kojų nusivary
vais.
ti: visus aplankyk, visiems pa

tas.
| Pasukam ir į Vytauto DiIš, tikrųjų, jei jau taip prie- džiojo g-tę. Čia gyvena daug
šingos nuomonės susikerta, vyrukų. Girdžiu prie vieno bu
reikia ištirti. Einu j miestų. to lyg kultuvais kulia: bupt,
Vakaras. Tamsoka. Vienur,'bupt, bupt. Kas gi tai! 0 tuoj
kitur bliksi elektros lemputė, ir paaiškėjo visas dalykas
Gedimino g-vė. Viename name mat, čia taip energingai lošia
gyvena kelios mergaitės. Keis “durnių”, kad net stalus dre
tas dalykas: nereikia nė vidun ba.
įeiti — viskas puikiausiai ma
Rodos, vėl matau kelis mo
tyti. Viena siuva, kita kerpa,
kinius su lėkštele besikamuo
trečia siuvinėja.
jant (mat, vyrai ateitį spėjo),
— Matai, Tamsta, šį vaizde tik kažkas stipriai pabeldžia
lį! Jos visų laikų tik rankdar į duris ir... pabundu. Ačiū
bius ir darba, — sako p. Tingi Dievui, tai buvo tik sapnas.
nelis. — Tai senos mano pa Žinau, kad dauguma mokslei
žįstamos.
vių rimtai žiūri į didįjį savo
K rautis dar būtų ankstoka pašaukimų ir uoliai jam renrengti, manau sau, ir pasukau! *iasL Jie snPranta’ ka<>
į Vilniaus g-tę. Čia gyvena k,,rt,>s ir ‘^"'“vilnas išauklėberniukai. Žiūriu ir nesupran-l* ““i™™. Basanavičius,
’kos «ia darn8: vienam už 1 Vttlaniios- Tik Rerai atlickant

kurių laukia nesulaukia vieš INFORMACIJOS VYKS
kelių Rūpintojėlis, varginga TANTIEMS Į LIETUVĄ
tėvų lūšnelė ir visa brangi ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA
lietuviška žemė.
Šiais metais pirmoji Ameri
kos Lietuvių ekskursija į Lie
UUO PAFRA8TU
tuvą Švedų Amerikos Linija, PASIGEI.BĖKIT
BET MALONIU BČDU!
išplauks iš New Yorko geg. Valgiai, kurte mums labiausiai pa
—- ypač maistingi, »u daugeliu
31 d. per Gotbenburgų, Švedi tinka
prieskonių — dažnai yra vidurių už
ją, moderniškam motorlaivy kietėjimo priežastimi.
Ir. kada viduriai yra apsunkinti,
je ‘ • Gripsholm
Keleiviai į i jiems dažnai reikalinga gero liuosuotojo pagelba. Jūs galite pasiUkėti
Lietuvą vykstanti šiame laive, Ex-L&x,
veikliu, modernišku liuosuotoju, kad gavus rezultatus — lengvai
bus nukeblinti tame uoste, ku — be apsunkinimo ar nemalonumo.
Ex-Lax yra gerai veikiantis, bet
ris bus parankiausias ir pato Švelnus.
Taipgi lengvai paimamas. Jlt
giausias, iš ten pervežami į turi gardaus šokolado skon).
Kitų kartų užkietėjus jūsų viduriams
Kaunu. Šieji ekskursija tinka — pamėginkit Ex-Lax, patikimų
šeimos liuosuotojų. 10 c. ir 25 c. dė
keliauti į Lietuvą visiems ke žutės yra pas jūsų vaistininkus.
leiviams, kurie nori parvykti SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMUI
pačiam gražiausiam laike Lie ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU!
tik vienas tikras Ex-Lax!
tuvoj — pavasary.
| Gaminama
Isidėm&kit raides “E-X-L-A-X ant
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės.
Dolores Miller
iš Terre
Antroji ekskursija išplauks1 Kad
gautumėt geras pasekmes,
Raute, Ind., išrinkta kaipo liepos 1 d. tam pačiam mo-1 reikalaukit tikro Ex-Lax!
gražiausia studentė. Jinai bus derniškam M. S. ‘Gripsholm’,1
’isa8 I’ar<'il'as' mokyklos šuo- Kentucky Derby (French Liek per Gothenburgų-Stockholmų
1 las
— r« auklėja
* — 1 — 1 » -jaunus
A *« — . 1didvyrius,
- . 1 .... .
ars M a Xa*^-a IInd.)
— » .1 \ karalaitė
■ F I .V a T r k
Springs,
ir iš čia laivu “Marieholm į THE ORIGINAL CHOCOLATED LAMTIVE
parankiausių ir patogiausių
uostų, iš čia pervežami į Kau
Ką žmogus įgyja savomis
ną. Antra ekskursija vadovau
spėkomis, tai jis didžiausiai
ja Vladas Mučinskas, švedų
brangina.
Amerikos Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas Amerikoje. An- pridermes užimti, bet privalo
troji ekskursija atatin*!<a tiems kiekvienas pasirūpint, kad bū
'keleiviams, kurie turi šeimas tų geras sąnaris bendro dar
ir jos lanko mokyklų, būtent bo.
jų vaikai. Toji ekskursija iš-į jejgU visuomet mylėsi vieplaukia tuojau po mokyklų se-'
dalykQ ir jo pavidal„, pra.
zono. Pavieniai ir pavienės ke-pa(,io dalyk„ turinj
leivės kviečiamos irgi daly
daly-! Kiekvienoje kalboje, keliovauti.
nėję, reikale, atsitikime rūpin

rištos akys, klajoja jis po kam

Ar Mėgiamieji Valgiai
Užkietina Jūsų
Vidurius?

_ .
- - barį, o kiti aplinkui laksto.
— Tai “vištas” gaudo, —
paaiškina p. Dvejukė, — o li
kusį laikų jie prakalba, įspū
džiai taip sakant pasidalina.
Aš nesuprantu vieno daly tarnauk.
Paliekam juos. Einam toliau.
ko: kuriam galui ji vis sukasi Užsirito ant kėdės, pasikasė Dariaus — Girėno g-tė, du ne
apie kupiškėnus: iškeliautų pašonę ir tupi kaip katinas, dideli namukai. Gyvena Joa
sau prasivėdinti į Panevėžį,' žinote, tada man užvirė krau- na, Elvyra, Bronė, Stasė. Kam
Rokiškį, ar Šeduvų. O dabar, J jas. Juk tai patys didžiausi bariuos tylu, nė žodelio. Visų
iššauki pamokos atsakinėti k»- mokinių priešai, ir juos turiu rankose po knygų. Jau norė
kį nors ketvirtokų, tai jis, var savo rankose. Nusikabinu nuo jau pagirti jas už uolų darbų
gšas, tylės tylės, o paskui kad sienos stirnakojį, prieinu ar ir šiai porelei, kuri taip kanims pasakoti, kiek dirba, kiek čiau ir, kad suriksiu:
įkina mokinius, parodyti “nomakosi, vargsta — net graudu | — Tai jūs, bimbalai, taip jsį”, bet p. Tinginėlis ir sako:
Išvyko į Lietuvą
pasidaro. Vadinas, aišku: žino kankinate mokinius, spaudžia- i — Nieko panašaus, ne pa
nės dirba, tik nesiseka. 0 ko- | te ašaras, neduodate ramybės. mokas jos mokasi, bet romiu
Bal. 15 d. Švedų Amerikos
dei nesiseka — paaiškėjo ve Vos tik apsukau stirnakojį, ; nūs skaito. Kad daugiau dirbLinija laivu ‘ ‘ Drottningholm ”
liau.
o sveteliai jau ir tupi pasuoly. ' tų — visai gerai mokytųsi. 0
iš New Yorko per Gotbenbur
Pareinu vienų kartų po še je. Ir kad gi ims šaukti, rėkti, dabar, žiūrėkite, Bronė liūdi
gų, Švediją išvyko sefkami ke
šių pamokų į namus. Galva teisintis:
leiviai: Fanny Hirscbbe.rgienė,
kam Loreta liko vienuole, Jo
skauda, pakinkliai linksta. Pa-1 — Mokiniai patys kalti, jie anai gaila Miebarausko, o El
Jadvyga Šimkaitė, Povilas
Veterinaras dr. Lyle Dinginan iš Prophetstown, III., ir jo
valgau, pavaikštau ir bimpt į mus kvieste kviečia. Eikime į vyra verkia Steputės. Prisi
žmona I>aura, kuri tragingai žuvo. Dr. Dingman liudija, kad Kvederas, Petras Baranaus
lovų: prisnūsiu, sakau, valan- mietų, pasižiūrėkime, kų jie žiūriu iš arčiau — taip, tikra jo žmona iškritusi per langų. Bet jis patrauktas atsakomy kas. Nuo Švedijos vyks 1934
lm. ipastatytu laivu S. S. “Madėlę, kol koks mokslo vyras veikia, o tada žinosite, kas kai tiesa.
bėn ir byla nagrinėjama teisime.

DRAUGAS

EX-LAX

kis religijiniai suvienyti ir iš
auklėti atskirus asmenis, vi
suomenės priedermes nurody
ti, teisėtai pasielgti.
■ »
rieholm” į parankiausių ir pa
togiausių uostų, iš čia perve
žami iki Kauno.
V. Mučinskas,
Š. A. L. Liet. Skyr. ved.

M

ATIDARO

Pirmas Šįmet Piknikas, Tai Dienraščio “Draugo” Pavasarinis.

SEKMAD„ BflL.-APRIL 30.1939
VYTAUTO

DARŽE

115TH ST., TARP CRAVVFORD IR CICERO AVĖS.
9

NĖRA KALBOS, KAD TAI BUS LINKSMIAUSIAS IR SMAGIAUSIAS PIKNIKAS, Į KURĮ VISUS NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIA —
DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTE

Bus Gera Muzika

ŠOKIAI PRASIDĖS 2 VAL.

Tr« č;n4ton’s, ba’nnJ. 26, 1939

UBATGIS
OB

rankomis, o ant krūtinės pa ! Jeigu darbo jėga yra pri
dėtas kirvis, prie kojų— kar- gulminga nuo skaitliaus, ru
dus. Senieji žmonės mano, kad į pinkies turėti kudaugiaus palupčių slepia Anykščių apylin gelbininkų.
kės kalneliai ir smėlynai.

Anykščiai Dabar Ir Prieš 480 Meti
Kaimo valdomas miestas. - Karalius buvo užsta
tęs Anykščius. - Džiaugiasi ūkišku taupu
mu. - Baltojo aukso kasyklos. - Ugnyje žu
vo Perkūno garbintojai. - Paslaptinga dėže
su kaukuolėmis. - Baisi auka dievams.
Anykščiai — gražus ir ne- sčiais. Neturime miesto garmažas miestas, tikrai vertas bės, bet užtat ir skolų nepa
to vardo. Dabar jame yra a- žįstame: kaimas moka valdypie 4500 gyventojų, didžiau- ti miestų.
sias Lietuvoje vyno fabrikas. Į Šiaurės pusėje, Anykščių
veltinių fabrikėliai ir daug miesto ir šeimyniškių kaimo
kitokių pramonės įmonių. Ura laukuose yra garsios “baltojo
ži, didinga mūro bažnyčia, di aukso’’ kasyklos. Baltuoju au
Jelis geležinis tiltas per Šven ksu anykštėnai vadina kvarco
tųjų, geležinkelio stotis, gra smėlį, iš kurio gaminamas pui
žiai išgrįstos betono šaligat kus stiklas. Tų kvarco smėlio
viais nuklotos gatvės, centre kasyklų plotas labai didelis,
daug gražių mūro namų. J jis užima apie 5 kv. kilomet
miestų subėga iš apylinkės ke rus, Anykštėnai tvirtina, kad
letas svarbių vieškelių, todėl tai yra geriausios rūšies smė
turgadieniais čia labai gyva lis, geresnis už užsieniškį. An
prekyba. Čia pat garsusis A- ksčiau stiklo fabrikai už to
nykščių šilelis, prie jo nuosta smėlio centnerį mokėjo po 1,5
bi vasarvietė, daug naujų, pui lito. Bet vėliau numušė kainų
kių vilų ir žavinga apylinkė. ir dabar moka tik po 25 cen
Tačiau Anykščiai neturi mie tus už centnerį. Bet kasyklų
sto teisių, kurias turi Kalva st vininkai ir ta kaina gerai
rija, Jurbarkas arba toks me uždirba. Anykščių auksas pa
nkutis Kud. Naumiestis. Tu virs į tikrų auksų. Gražus tas
ristai ir svečiai, kurie iš se- Anykščių auksas. Jo kruopenų kronikų žino Anykščių ga-i,fe sta,nhio8> a6trios, kalp sti.
rbingų praeitį, stebisi labai kliniai karoliukai, žiba ir spi
garsiai.
ndi, lyg maži deimančiukai.

LIETUVIAI DAKTARAI

K. Baliūnas (S.)

i

Aukso Grūdeliai

Ofiso teL OANal 2845
Rez. tel. OANal 0402.

Kas tiktai paviršium nustu
mia piktų, o neišrauna jo sak
mes, tas mažai nužengs pir
myn dorybėje, o dar didesnės
ir nuobodesnės pagundos ji
užpuls.

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Šis ypatingas laivas “Golden Kagie" lenktynėse iš St. Louis iki Girardeau, Mo. laimėjo, 3147 S- Halsted St., Chicago
piaukuamas f J.8 anailes į valandų.
Pirmadienlais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

DR. F. C. WWSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2305 So- Leavitt Street

M. CHARLES SE8AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS -

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos
CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2880

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

bė ir tų dėžę, manydami, kad tant
žilas krivis ir ti savo broliui, o pats apsigyTelefonas HEMlock 6286
joje yra vertingų daiktų. U baręs už dalyvavimų iškilmė-; veno girioje, ten kur dabar
kai atidarę pamatė kaukoles, se, senųjų dievų paniekinimų, stūkso Valupio kalneliai. Čia
(BE1NARAUSKAS)
nusigando, pametė dėžę vie-* grųsiuęs nelaimėmis. Štaras tai nelaimingojo Liūdžio griau GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900
So.
Halsted
Street
name priemiesčio kieme ir pa- susigraudino ir pažadėjo per- čiai, palaidoti prieš daug ši2415 W. Marųuette Rd.
TELEFONAI:
spruko. Dar labiau išsigando maldauti dievus užrūstintus, ' nitų metų. Daug šiurpių pas Ofiso — Wentworth
Ofiso
valandos:
1612
10—12 vaL ryto
ąmonės, kurie rytų tas kauko- Jis pasakęs: “Tegul dievai , jis ir mirė visų apleistas. KaRes. — Y arda 3955
2—4 ir 6—8 vai. vakaro
OFISO
VALANDOS:
les surado. Tuojau pranešė patys nurodo sau tinkamų au sinėjant Valupio kalnelius bu 2 iki 4 popiet
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
7 iki 9 vakare
Susitari us
vo
rasti
labai
didelio
žmo

kų.
Aš
paaukosiu
jiems
tai,
Trečiadieniais
ir
Sekmadieniais
policijai, o ši prie dėžės papagal sutartį
statė sargybų. Mieste net pa- kų sutiksiu savo ginoje giųž- gaus griaučiai, paguldyti auksklido kalbos, kad tas kauko-, damas į pilį”. Valdovas gal štelninki, sudėtomis kryžmai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
les pametė kažkoks burtinin vojo apie kokį žvėrį. Tačiau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas, norėjęs apleisti miestų gilios pakrašty jį pasitiko jo
4631 So. Ashland Avė.
maro liga. Tačiau greitai Ba- mylima žmona su vaikais, išėVLRginia 1116
4070 Archer Avė.
Tel. YARds 0994
Rez. TeL PLAza 2400
sanavičius atsiėmė iš poliui- jusi palaukti grįžtančio vyro.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Anykščiai buvo garsūs jau
Įdomi Anykščių senovė. A- jos Anykščių senovės iškasė-,
Kasdien išskyrus Seredų
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
......
J
x
Į Baisiai išsigando Štaras, pa
prieš 400 metų. Jie su dvaru tokiai nuo miesto stūkso trys d
Seredoiuis ir Nedėk pagal sutartį
Nedėlionūs nuo 10 iki 12 vai. dieną
nas.
matęs namiškius. Nieko jiems
priklausė karaliui. Jau 151b piliakalniukai. Anykštėnai tvi
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGlįOS NARIAI
n. karalius Zigmantas skel įtina, kad čia yra garsiosios
Įdomus Liūdiškių piliakal nepasakė apie savo priesaikų.
bė, kad Anykščių bajorus ga Vorutos pėdsakai. Jie įrodi nis, kuris stūkso tarp vėjo Tris dienas dūmojo, nieko ne
TeL YARds 5921
1 Ofiso Tel. Canal 6122
Res.:
KENwood 6107
ii teisti tik jis pats, o Vilniaus nėja, kad ne Kernavėj, ne Liš- žarstomų smėlio kopų, retai valgė ir negėrė, tris naktis aRes. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868
burmistras, tijūnas nei rakti kavoj buvo Gedimino sostinė, apaugusių skurdžiomis pušelė kių nesu,merkė. Bijojo užrūs
ninkas neturi teisės imti iš , bet ant šitų piliakalnių. Ir ti mis. Aplink jį tikra Sachara. tinti dievus galinguosius, to
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso
vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
anykštėnų jokių mokesčių. A- ktai Mindaugo įpėdinis Trai- Padavimai byloja, kad seno dėl nusprendė ištesėti paža
DANTISTAS
756 West 35th Street
nykščiai buvo svarbesni už U- |jenįs perkėlęs savo sostinę į vėje čia gyvenęs narsus val dų. Jis savo kardu pervėrė
2201
W.
Cermak
Rd.
TeL CANal 5969
kmergę, nes 1699 m. jie mo Kernavę. Toliau už geležk dovais Štaras, kurio kita pilis miegančių žmonų ir dukras ir
-tėjo arklių pašto mokesčio 65, dunkso Šventaragio ikalnas, stovėjusi ant jo vardu vadi sudeginusių kūnus aut laužo.
VALANDOS:
9:30
iki
12
ryto; 1 iki 4:30 popiet;
o Ukmergė tik 40 auksinių. ant kurio senovėje buvo šven namo Štarių kalno. Stalių pi Nuo to laiko jis neberado ra
6 iki 8 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ligi 1775 m. Anykščiuose bu tosios ugnies aukuras ir ro laitėje gyvenusi valdovo žmo mybės. Vis -liūdėjo, vaikščio
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
2155
VVest Cermak Road
pagal sutartį
Ši mergaitė, Butb Strickvo pavieto teismas. Karalius muva. Joje gyveno krivis Šve- na ir dvi skaisčios dukrelės. jo po girias vienišas, su nieOFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Stanislovas Augustas Anykš-, ntaragįs Kai kartų gudai už-1
kun-----------Min(lauO»-as-----sutikęs
yf- I---- ------— I kuo nesikalbėjo
.
W ir medžioklių• land, iš Harvey, Ilk, už vagy- Res. 6958 So. Talman Avė.
ir pūgai sutartĮ
Res.
TeL
GROvehill
0617
patekusi į 'kalėjimų, esanl iams suteikė miesto teises ir i puolė romuvą, Šventaragis už» i priimti krikštų ir karaliaus ! nerengė. -Žmonės jį praminė'
Office Tel. HEMlock 4848
TeL Calumet 5974
herbų. O dabar štai jūs netu sidarė pilyje ir šaukėsi Per-] vainiku, i 'krikšto iškilmes bu- Liūdėtoju, Liūdžiu. Pagaliau*^ ^uo Pa'enkinta, nes, girdi,
OFISO VALANDOS:
rite nei burmistro, jus valdo kūno pagalbos. Giedrų vidur Į v?8 pakviestas ir Štaras. Grįž- jis abi pilaites pavedė valdyk '"ylinti Vyn)’ kurises^ isi‘
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius
mylėjęs į kitų mergaitę.
viršaitis, kaimas globoja mie- i dienį "iga apsiniaa'kį dan.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
st(,. Kaipgi taip apsileisti! gug, trenka perkūnas ir užVai. 2—4 ir 7—9 vak.
PIRKIT NAUJAUSI
Ketv. ir Nedėiiomis susitarus
Juk tai stačiai nepatogu...
LIETUVIAI
DAKTARAI
mušė atėjūnų vadų. Tačiau
DANTŲ GYDYTOJAS
2423
W.
Marųuette
Road
3259 S. Halsted Street
Tačiau anykštėnai dėl to priešai vis vien puolė pilį. NeTel. Yards 3146.
CHICAGO, ILL.
VALANDOS:
Nuo
11
iki
12;
nesijaudina. O kam, sako, mu- norėdami pasiduoti į nelaisvę,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Ofiso TeL VLRginia 0036
ms tos miesto teisės reikalin- krivis, visi vaidilos ir vaidiPirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Rezidencijos TeL BEVerly 8244
gos. Kai valdovai labai rūpi- *utčs šoko į degantį laužų ii
Šventadieniais: 11 iki 12
PHYSICIAN and SURGEON
uosi mūsų miesto garbe, tai *uvo j° liepsnose. O visi pi- į
4645 So. Ashland Avenue
karalius Zigmantas pritrūkęs l‘es turtui nugrimzdo į žemę.
OFISO VALAIS DOS:
4157 Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
pinigų užstatė Anykščius Že įsiveržę priešai nieko nelaiOfiso
vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėiiomis pagal sutartį.
ir akinius pritaiko
TeL YARds 4787
inaičių seniūnui už 1000 ikapų niėjo. Šių vietų 1906 m. kasiRezidencija
3343 So. Halsted Street Office
Namų TeL PROspect 1930
8939 So. Claremont Avė.
lietuviškų skatikų. Dabar mie
Basanavičius ir suValandos 9—10 A. M.
Tel OANal 6122.
stų burmistrai irgi užtraukia ra(i° daug įdomių senienų
Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
Nedėiiomis pagal sutartį.
Klausykite
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi iimokBJlmal,
Bendrai, Anykščių apylin
teisingas patarnavimas.
paskolas ant miešti} galvos.
Tel CANal 0257
Rez. TeL PROspect
PALENDACH’S TRAVEL
Jei būtų miestas, reikėtų dau- kėje Dr. Basanavičius iškasė
BALZEKAS MOTOR SALES
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“U WILL MKE US”
giau išlaidų, imtų didesniusJ daug archeologinių vertybių:
BUREAU
2201 W. Cermak Road
4030
S.
Archer
Avė.,
Chicago,
III.,
Phone
Virginia
1515]
mokesčius, įvestų griežtesnę varpelių, sagų, fibulų, puodų
Folklore
Radio
Program
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
ĘVĘRY SUNDAY PROM 1-2 P. M.
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo >15.00
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tvarkų, o dabar mums gerai, sudegintų lavonų pelenais, air augAčiau.
REZIDENCIJA
1821 So. Halsted Street
Mus valdo kaimas, ūkininkai. ] krūvių, ginklų-likučių ir žai
TeL Pullman 7235
6631 S. California Avė.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Res. Pullman 0263
bei ir rūpinasi ūkiškai. Kur vario papuošalų. Jis surinko
Telefonas REPublic 7868
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vakare
miestui reikia, jie pinigų ne- čia apie 30 kaukuolių ir išveOi'lice Plione
Res and Office
PROspect 1028
2359 S. Leavitt St TeL YARds 2246
sigaili: tvarko gatves, stato Ž5 į Vilnių. Dėžė su kaukuoNAMŲ STATYMO
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706
DANTISTAS
gerus tiltus, tvanko kurortų, lėmis buvusi padėta prieangy,'
KONTRAKTORIUS
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DR. A. W. JAGOBS
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KLAUSYKITE

New City FanitiK Mari
RADII
RADIO PROGRAMO

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

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

AND

LOANS

Statau visokios rųšiee naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokėjimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriam į atlyginimą iš l'ire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

, JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Telephone YARds 1001

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Scknikadicniaia
pagal sutartį.
TeL LAPayette 8016

JOSEPH J. GRISH

DR. C. J. SVENCISKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

DENTISTAS

4631 So. Ashland Avenue

4300 So. Falrfleld Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Street
Telephone REPublic 9723

OFISO VALANDOS:
10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro
Sekmadieniais ir Trečiadieniais
Pagal Sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Scredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3650
Antradivniais, Ketvirtadieniais ii
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
A«*tądien iais

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BAIAND2I0-APRR 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115tt IR SOUTH PUIASK1 ROAD
s” r

Trečiadienis, ba’and. 26, 1939

duus, liūdnas”. O senelių dai
Šventuose raštuose tiesos
PALAIMINTO RAMONO
nų
kurtu
su
Onyte.
reikia
ieškoti, o ne iškalbos.
•
LULL KASDIENINĖS
Motina buvo Angelina Ki
MINTYS
Geriau laiku pradėti, negu
18 angliško vertė
zelevičiūtė, pasirėdžius tautiš
Kun. Ant. M. Karui iškis
darbe skubėti.
kais drabužiais. Jų pirmu syk
mūsų tradicinio pikniko ruo
Prie Didžiojo Įvykio
matome vaidinant ir ji greit
šiasi.
žmouių patraukė žingeidumų. Balandžio 26 Diena
Besirengiant
Numylėtinio valia apleido jį
Kaip apsukriai jinai derasi su
Sį vakarų, Dievo Apvaizdos
Be abejojhno, Lietuvių R.
piršliais, gerbia Onytės talen ir atsidavė Myliniųjain. O My
parapijos salėj, įvyks Lietu
K. Labdarių Sujungus veikė
tų ir gražų išsiauklėjimų. Vie limasis atidavė jų . Numylėti
vių R. K. Labdarių centro
ALEKSANDRA MILĄ U 8 KAS
jai žino prie kukio įvykio
nos pasilikusios dar mokina nio nelaisvę, kad ji Jį mylė
(po lėtais Zak-i-ktUlė)
susirinkimas, kuriame bus ta
mums reikia rengtis. Apie tai
tų
ir
Jam
tarnautų.
Mirė
bal. 26 d.. 1939 m., 9:>
Onytę būti švelnesne, manda
riamasi visais gegužės 30 die
65 vai. ryte, sulaukus 49 met.
kalbame centro susirinkimuo
amslaus.
gesne ir su piršliais (kad ir žiai parėmė šį olioro {larenginos reikalais. Svarbu, (kad į
Gimus Lietuvoje,
Raseinių
se, kalbama ir kuopose. Tie
apskr., Kražių par., Burnlų k.
netinkami) apsieiti maloniai. nunų.
Vietinis
susirinkimų suvažiuotų visų
Amerikoj išgyveno 33 pietys.
ms, kurie toliau stovi nuo mu
Paliko dideliame nuliūdimo:
Tai tikra motina savo Onytei.
kuopų atstovai, visi centro
vyry Stanislovų, 2 (lukteria:
P. S. Šio parengimo komi
sų sąjungos veikimo, galima
Bronice, žentų l’eter Gabel ii
Našlio rolę vaidino Jonais
valdybos nariai ir veikėjai.
sijų sudarė: A. Kizelevičiūtė,
Stelių, žentų Jonų Lukų, 2 bro
priminti, kad tas svarbusis įlius: Vincenlų ir brolenę EleaIš kairės į dešinę: {Minia J. Daužvardienė, Ieva Lukošiūtėj Lebežinskas, tai veteranas No- A. Mi'kužiūtė, A. Pauža, L. Te“•
nor ir jų Seimų ir Boleslovą ir
vykis bus gegužės mėnesio 30 U.
ir M. Johnson. Lietuvos konsulo žmona, p-nia J. Daužvar- rthsaidės lošėjas. Jis scenoj
brolienę Domicėlę Ir Jų Seimų,
ndziuliūtė, M. Daugirdas, J.
pusbrolį Stanislovų Vaišy n
d. Tas įvykis metinis, tradici
dienė, lietuvių moderų kultūrinės veiklos širdis, kovo 31 d., jaučiasi laisvas, nudavimai na
pusseserę Frances Tverljonų Ii
daug kitų giminių.
Lietuvoje
nis,
, _j 3 KP., CICERO, VEIKLA
Forest akademijoje (per mokyklos užbaigimo programų pa turalūs. Norg ir pagyvenęs Valaitis, H. Sutkiūtė, ir varg.
paliko 6 brolius: Juozapų, Ka
N.
Kulys.
Antanas
Rugienius
zimierų, Pranciškų, Antanų ii
sakė žavingų kalbų. Ieva Lukošiūtė gavo akademijos diplo našlys, bet turtingas ūkinin
Gegužės mėn. 30 d. yra pa Šį vakarų, būtent, balandžio mų i,r buvo programo vedėja.
Matcušų ir daug kitų giminių
nugrimavo lošėjus ir teikė
Kū-i^ls pašarvotas 4355 So
kas
—
kaip
ir
dvarponis,
ge

vesta kapų puošimui. Tų die 26 d., Šv. Antano parajp. sa
CaJifornia Avenue.
jiems patarimus, A. ValaičiūLaidotuvės įvyks šeštad., bal
rbiąs menų, dainų ir turi no
nų į kapines suvažiuoja daug lėj, bus labdarių 3 kuopos bu=
29 d. Iš namų 8 vai. ryto būt
tė sufleravo ir H. Sutkiūtė su
atlydėta Į Nekalto Prasidėjimo
rų dar kartų vesti, bet tik su
žmonių. Daug žmonių suva nco party su gražiomis ir bra
Panelės švč. par. bažnyčių, ku
A. Alekniūte svečius priimdi
rioje įvyks gedulingos pamal
Jauna
žmona,
tad
jam
Onytė
žiuoja ir į Šv. Kazimiero ka ngiomis dovanomis. Visi yra
dos už velionės sielų. Po pa
nėjo.
V.
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
labai
patinka.
Jis
su
visais
pines Chicagoje. Kaipiuių di kviečiami atsilankyti ir pare
J
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visut
apdainuoja savo ūkį ir tur
rekcija pasirūpina tų dienų mti senelių prieglaudos fon
gimines, draugus-ges ir pažįsdino
ir
padarė
į
publikų
gra

tamus-as dalyvauti laidotuvėse.
tus.
surengti kapinėse pamaldas už dų. Kai bus pradėta statyti Gražiai Suvaidino
Nuliūdę:
Vyrąs, Dukterys
žų
įspūdį.
Jinai
buvp
pasirė

Piršlys buvo Juozas Valai
žentai, Broliai, I’usbroli.ri, Pusmirusiųjų sielas.
prieglaudai rūmai, mūsų kuo “Kuprotą Oželį”
seserys ir Giminės.
džius tikrais tautiškais rū tis, jaunas vaikinas irgi pir
Laidotuvių direktorius I. J
pa
pirmoji
nori
prisidėti
sta

NORTH
SIDEu
—
Balan

Bet ką tai bendro turi su
Zolp, tel. YARds 0781.
bais,
švelniu
soprano
balsu
mu
kartu
lošė,
Jis
savo
už

mbia auka, bent tūkstančiu džio 23 d. Šv. Mykolo parap.
labdarių sąjunga?
ONA BUDVITIENĖ
dainavo “Saulelė raudona”, duotį gerai atliko. Piršo, pir
(po tėvais Martlnkaitė)
ji choro lošėjai, vadovaujant va
Labdarių Sąjungai yra pa dolerių.
----------I“Bijūnėlis žalias”, “O aš vie- šo Onytei našlį, mato, kad iš
(gyveno po numeriu 3239
sfv^ldl'!na dukrelė” ir “Linksma vovesta Kapų Puošimo dienoje Kuopa rengiasi prie sųjun-|rgon' K“1h?»
Utuanica Avė.)
tų šiaudų nebus grūdų, pasi
Mirė bal. 22 d.. 1939 m.,
rinkti aukas senelių ir našlai gos pikniko, kuris bus gegu- no uluzl^aU veikalėlį Kup- |ullg^|^»»
sulaukus pusės amžiaus.
siūlė Joneliui už piršlį ir savo
Gimus Lietuvoje, Raseinių ap
čių šelpimui. Moterys ir mer-! žės mėn. 30 d. Vytauto darže. rotas Oželis”. Lošime daly
skrityje, Kaltinėnų parapijoje,
tikslų
atsiekė
—
vestuvės
įvy

Pakarčirruės kaime.
gaitės tų dieaių pardavinėja Mums tenka nemažas darbas vauja: Onytė, Jonelis, Motina, Jonelio rolę vaidino Pranas ko ir užsibaigė lietuvišku Suk
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį
Mary
Starr,
žentų
gėleles ir už jas surinktos au- į— vesti virtuvę, daigi prie to Piršlys ir Našly®. Onytė buvo Adomaitis. Northsaidiečiai jau tiniu.
Klem. sūrių Jonų, marčių Ci
FELIKSAS M1SIUS
nų. 4 anūkus, 2 seseris: Ale
kos eina lietuvių labdarybės ir rengiamės. Taip pat ketu- Anastazija Mikužitttė, kuri, ro keletą kartų jį matė atsižy
nų Kazuitienę ir Juzefų KalausMirė bal. 23 d.. 1838 metais,
kletnę Ir Jų šeimas ir daug: kitų
sulaukęs 24 metų amžiaus.
reikalanis. Aukas rinkti pade- rienis mūsų (kuopos vyrams dos, pirmu ‘kartu scenoj vai- mint vaidinime. Jis ir šį kar Vakaro programų atidarė ir
Gimęs Chicago, Illinois. ‘
(riminių. Lietuvoj paliko brolį
tą parodė savo scenoj gabu įžanginę kalbų (pasakė gerb.
Juozapų, seserį Kazimierų Ir
da ir gerb. kunigai. Prie ka teks darbuotis prie baro, ku
Paliko dideliame nuliūdime:
įritąs gimines.
seserį \ Frances Marcei, brolį
Kūnas pašarvotas Mažeikos
pinių labdarių kuopos turi pa rio manadžerium paskirtais A- nkėjas ant Šv. Kazimiero ka- mus, nors jam nebuvo lengva kleb. kun, J, Šaulinskas. Sve
Charles W„ dėdę Edvardų, ii
koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.
demonstruoti meilužio rolė čių iš kitų kolonijų matėsi: dr.
dėdienę Onų Misius ir daug kl- ,
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
lapines, kuriose pardavinėjumi' .„tanas Kundrotas. Virtuvės!PimiJ’
tų giminių.
bal. 26 d. Iš koplyčios 8:00
Onytės,
nes
Alenutė
sve

A.
Stulga
su
žmona,
spaustuprie
vai. ryto bus atlydėta į Šv.
užkandžiai ir to pelnas taip darbininkių pirmininkė bus Viešoji mieste rinkliava bus
Kūųas pašarvotas J. p. EuJurgio parap. bažnyčių, kurio]
tainėj
būdama
į
jį
žiūrėjo,
ivių
direktoriai
Kaulakiai,
bideikio koplyčioje, 4447 South
įvyks gedulingos pamaldos už
pat eina tani pačiam tikslui. Marijona Vaičūnienė, jos pa- rugsėjo mėnesyje. Tai didelis
P'airfield
Avenue, telefonas Lavelionės sielų. Po pamaldų bus
Gerai jis dainavo “Ant marių znierius C, J. Gervilis ir varg.
fayette 1865.
nulydėta
į
Šv.
Kazimiero
kapi

Tad, matote, kokius darbus dėjėjos Kotryna Sriubienė, M. darbas, prie kurio turėsime ,
T. ,
,
nes.
K. Gaubis su Stanaičiu. Vie
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
gegužės 30 d. turės dirbti lab Česienė, Petronėlė Znkarienė, tinkamai prisiruošti. Gegužes
...
Nuoširdžiai kviečiame visus
nį, balandžio 27 d. Iš koply
„, , ' ,
. . .
.“Sudiev kvietkeli” ir “Oi liu tiniai žmones ir biznieriai gragimines, draugus-ges ir pažįsčios 8:00 valandų ryto bus at
dariai. Darbas yra didelis ir B. Bučienė ir kiton. Joms pa li d^ 1 vai. po pietų, bus sva- Į
tamus-as dalyvauti šiose lai
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo
dotuvėse.
Panelės švenčiausios parapijos
dėl to prie jo.<eikių gerai pri- gelbės kuopos pirmininkas A. rbus kuopos^-eusirinkimas, į1
DukOė, Sūnus, Marti, Anū
bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
kai, Seserys, Brolis ir Giminės.
gos pamaldos už velionio sielų.
sirengti. Kuopos stepgiasi su- Jovarauskas.
kurį kviečiame gausingai su-d
Laidotuvių direktorius S. P.
Po pamaldų bus nulydėtas į
Mažeika, tel. Yards 1138.
Šv. Kazimiero kapines.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
mobilizuoti kiek galint dau Kuopa registruoja aukų ri- sirinkti.
A. Valančius
Nuoširdžiai kviečiame visus
giau rinkėjų, nes jos iš paty
gimines, draugus-ges ir pažįs|Urba Flo^er Shoppe
rimo žino, kati kuo daugiau
tanius-as dalyvauti šiose laido
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
tuvėse.
4180
A
rcher
A
vė
.
Kaipo
Toksai,
“
Draugas
’
1
'
Uisipelnija
Jūsų
Pilnos
Paramos.
bus darbininkų ir aukų rinkė
Mane LUiTOTn MM
Sesuo, Brolis ir Giminės
jų, tuo daugiau aukų bus su
Laidotuvių direktorius J. E
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Eudeikis.
Telefonas
YARds
SClea Mylintiems — Vestuvėms —.
rinkta.
OABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1741.
EbhflALAotAmS T™" UftldOtllvfinMI R""
KALBA PONIA J. DAUiVARDIENt

LABDARIŲ DIRVA“!!

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

John F, Eudeikis

Bet tai dar ne viskas.
Gegužės 30 d. ir daugiau
(turėsime rūpesčių ir darbų.
Tų dienų, po pamaldų kapinė
se, Vytauto parke bus labda
rių piknikas. Pernai ir užper
nai į mūsų pikniką suvažiavo
tūkstančiai žmonių. Laukia
me tūkstančių ir šiemet. Kad
gausingą publiką tinkamai pri
imti, pavaišinti ir palinksmi
nti, reikia geros organizacijos,
daug darbininkų. Tad, ir šiuo
reikalu kuopos rūpinasi ir prie

AMBULANCE

K E L N E R-v-P R U Z I N
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja
Phone 9000
020 W. I5th Are.

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 Sa Hermltage Avė.
4447 South Sairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ ES NAKTĮ
KOPLYČIĄ. DYKAI

2025 W. 51st St.

t

TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Klausykite mūsą Lietuvių radio programų teftadieiiio vakarais,
7:00 vai. vakaro ii WHT0 stoties (1120 K.) — Fraaašėjss
P. SAT.TTirnrn.AB

PIRKITE

DABAR

ATEIKITE IR pamatykite
PARODYMĄ

mūsų

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IfiDIRBYSTES — GERIAUSIA
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS
SU GOLD BOND CERTIFICATE

ta tta i

«l liek Wl. M
•Mg MŠ Mk.«. coUr ih«t ui'l b* rngliB

PAMINKLUS

•TV

l• • • 0

ŠOAM
Už W«M

CLAItOUlM.
•t, M«r Vok. M. V.

VENETIAN MONUMENT COMPANY

527 North Wsst«pn Avs.
ĮfcjiiM

Akta

Telefonas SEELEY 0103

mm IMr

Chicago, Illinois

MM M

Uiti

IM

DIREKTORIAI

MAUAI 0HI0A008, ClęEBOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DntEKTOBIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A U P C

PATARNAVIMAS

A ra D U L A H b t dieną

DYKAI

Natvrally...*'Uh
%

LAIDOTUVIŲ

DYKAI koplyčios
visose
Chicagos dalyse

DON’T BE6REY
Don’t tolerat* trey hair. Grey hafr
m*kes yoo loųk old and feel olA
Try the 'Modcrn* Method for Ccšoring Hair . . . CLAIROL. You*U
appredate ttoe ųuick, pleaaant neat
meni. No blaacbing reųnired to
aofteg t be luir vhen you naa
CLAIKOL. YpuTl leve the reaulta
oo yoor hairbaautiful, natūrai*
looking color tbat defiea deteetian.
8aa youraalf aa you would likę to
ba. See yeur hairdrcaaar taday ar
this coppon N0W.

Papuoštaiamt

ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

P. J. Kdikas

Telefonas YABda 1419

Aitlioų B. Petkos

6834 So. We8tern Avė.
GBOvehill 0142
1410 S. 49fh Court
CICero 2109

ladaoriez ir Šonai

2314 West 23rd Plaee
Pbone CANal 25J5
Skyrius 42-44 E. 108 St
^hone
11 1 5 PTJLlman
0 MII 1270
00

I. LMiviūfls
S. P. Mažeika
Antanas M. PkiUpis
GZolli
Almt V. Petkos

4348 So. California Ąve.
Phone LĄFayette 3572

II 1 I ■

M ■! 1 1 11 -

3354 So. Halsted SL

g i■

1i I

UBUI

3319 Lituanica Avenue
Phone YABd® 1138-1 < *
3307 Iitu&niaa Avė.
Phone YABda 4908

1646 Weet 46th Street
Phone YABde 0781-0782
4704 S. Weetern Avenue
TeL LĄFayette 8024

9

,’T'rrZ!n^»or|»s.

DSTtrOTB

5.

lO'lt)

I

CLASSIFIED
PARDAVIMUI RUNGALOIV
B-kam barių bungalow;
furnacu
apklldomas; uždaryti porčlai: garadžlus; 30x126 lotam Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi
giai, — tiktai $4100. Hnvtn'nkns ant
vietos: 3252 S SprlngfleM Avė.

sų bažnyčioj prasidės 40 va
landų atlaidai. Vakarais 7:30
valandą mišparai su pamoks
The Chicago Evening Ame lu. Visi kviečiami naudotis
rican raporteris Stasys Pieža šiais atlaidais.
pirmadienio vakare išvyko j
Kansas City kad aprašyti ten
Visiems žinomas doras jau
įvykstančiu konferenciją. Su nikaitis Vladas Benevičiue ir
grįš už savaitės laiko. Jis sa Aleksandra Kazlauskaitė ren
kė, kad aplankys tenykščius giasi priimti moterystės sa
lietuvius ir prižadėjo apie kramentą šį šeštadienį, bal.
juos dienraščiui “Draugui” 29, 5:30 vai. vak. Pokylis į(parašyti.
Rap. vyks jaunojo mamytės nafne.

Pieža Išvyko Į
Kansas City

West Pullmano
Naujienos
Balandžio 30 d., tai yTa šį
sekmadienį, Vytauto Parke įvyfrsta kataliką dienraščio
“Draugo” pavasarinis pikni
kas. Reikia tikėtis, kad bus
gražus oras ir piknike daly
vaus minios žmonią.
Mūsų kolonijos katalikiškos
spaudos agentas Karolis Rai
la organizuoja žmones ir pla
tina pikniko tikietus ir jam
tas labai sekasi. Vadinasi, vestpulmaniečių “Draugo” pik
nike dalyvaus labai daug.

PARDAVIMUI PIGIAI
Gasinls penius. 3 finn'u nnrlnr sn.
tas. komodSs, l«va *r
leils Telefonooklte PROsncct 2207.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas. Tikras "rold
mine”. Atsmaukite: 1932 We«t «3rd
Street, telefonas Prospect 2247.
REIKALINGA MERGINA
Mergina, namų darbui Oak Parke.
Paniukti vakarais. Turi turėti paty
rimo. Atsiknokite: Coal Office, 1010
Ko. Gal i forai* Avė., tcl. Lawndale
PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.
Alltu vandeniu Šildomas, po S kam
barius. viskas naujausios mados.
1323 K 4Tfh CnurV. Cicero. TUlnols

Linkim šiai porelei daug lai
mės ir džiaugsmo, naujame
luome.

Kai pavasaris artinasi, vi
sos moterys ir mergaitės ieš
ko geros vietos sutaisyti plau
kus. Pamėginkite Bernice’s
Beauty Shoppe, 1725 W. 47th
St. Kampas Hermitage avė.
Aš manau, kad visos bus pa
tenkintos.

Darys Operaciją

RENDON ŪKIS
40 akerų likis: Belolt. Wlsconsin*ef
randa $10.00 I mBnesi: geram vvrul
ar moterel dėl nrižtOrSJImo atiduo
sime dvkal. Atsiknuklte: ?1R5 Norit,
Kllhonrn Avė.. Chicago, Illinois. Tel.
, AT.Rsnv 7904,
_________

Veikli Aušros Vartą Moterų ir Merginą draugija, veikianti Westsaidėj suvirš 30 metų, dienraščio “Draugo” pava
sariniame piknike, kuriuo bus atidaromas pikniką sezonas, gamins gardžius valgius ir jais vaišins mūsų dienraščio sve
telius, bičiulius ir rėmėjus. Piknikas įvyksta sekmadienį, balandž.io 30 d., -Vytauto Darže. Iš kairės į dešinę matome:
sėdi M. Masalskienė, M. Jaukštienė, kleb. kun: Urbonavičius, vikaras kun. V. Andriuška, D. Gasparkienė, A. Senevieienė;
antra eilė N. Kazanauskienė, B. Kraujalienė, J. Klikūnienė, M. Jasnauskienė, M. Aitutienė, O. MaistinirJkė, P. Rimkienė,
I. Markevičienė; trečia eilė A. Račkieųė, O. Papauskienė, I. Šiaulienė, P. Šliogerienė, O. Judikienė, J. Zalatorienė, O. Budaitiennė ir P. Tarvainienė.

vaizdos parapijos svetainėje, reikia prisirengti prie kapų Į A. Linkus patieks planus, kad
7:30 vakare. Kviečiami visų lankymo dienos pikniko. Visos ‘piknikas geriau pasisektų. Ko
BRIGHT0N PARK. — Ba
kuopų atstovai skaitlingai at kuopos bus kviečiamos, kad misija išduos raportą ką lig
rbora Rudakienė, 4044 S. RoGegužės 14 dieną rengiamas silankyti į susirinkimą, nes užimtų kokį darbą. Gerb. kun. šiol yra nuveikusi. Bus ir adv.
ckwell šitų žymi šios koloni
J. Grisius, kuris praneš apie
susipažinimo piknikas su Ne
jos veikėja, ypač Šv. Kazi
ūkio svarbius reikalus.
kalto Prasidėjimo P. Šv. sese
Gegužės 7 d. Vytauto Par miero Akademijos rėmėjų sri lėmis, kurios gyvena Tėvų Ma
NAUJAUSI IR GERIAUSI
ke bus labai gražus ŠŠ. Pet tyje, tapo nuvežta Mercy li rijonų seminarijoj, Hinsdale,
GARSINKITĖS “DRAUGE”
ro ir Povilo parapijos (pava goninėn, kur jai bus padary III. Kad susipažinimą atžymė
ta operacija.
sarinis piknikas.
ti kokia nors dovana, tam tik
Brigbtonparkiečiai,
jos
drau
IŠRENDUOJAME DARŽĄ
Šie metai yra mūsų parapi
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA
slui iš kolonijų veikėjų srftigai
ir
giminės
linki
jai
greit
LENGVAIS
IŠMOKĖJIMAIS
PIKNIKAMS IR KITIEMS
jos 25 metų nuo įsikūrimo.
darė gražus būrelis viršminėpagyti.
Ypač
jos
vyras
Anta

Barskis
Furniture
House,
Ine.
PARENGIMAMS
Per (tai ir šiais metais visi
toms seselėms pritariančių ir
“THE HOME OP FINE FURNITURE” 8INCE 1001
nas
Rudakas,
kuris
vienas
na

parapijos parengimai bus žy
sumanė išleisti $10.00 dovanų.
WILLO-WEST
muose
pasiliko,
nekantriai
lau

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069
miai gražesni ir įdomesni.
Ta proga yra išdalintos lai
GER-: \N CHURCH ROAD
Prie pikniko rengiamasi visu kia, kad po sėkmingos opera mėjimų knygutės, platinimui.
IR WILL0W SPRINGS
smarkumu. Bus šokiams gera cijos greit sugrįžtų į namus. Jei kurie iš kolonijų malonūs
ROAD
Rap. veikėjai ir veikėjos esate iš
orkestrą. Be to, prie įžangos
WILL0W SPRINGS, ILL.
tikieto yra duodama 10 dova
pardavę, nuoširdžiai prašy
nų po 5 dol. pinigais. Iš ank Visi Rengkimės Į
čiau grąžinti tam asmeniui iš
p-nas Butchas, sav.
sto bilietą perkant tik 10 cen
kurio esate paėmę. Už gražų
ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS LAIVU
tų, o prie vartų bus rodos 25c. Lietuviškas Vakaruškas darbą ir atsišaukimo klusnu
1 ‘ G R I P S H O L M ”
MARQUETTE PARK. — mą iš kalno tariu nuoširdų
Labai visų prašome iš ank
sto tą dienelę pasižymėti ir Balandžio 29 d., šeštadienio ačiū. Jūs, brangieji, gerai ži
Per Gothenburgą, Švediją
7
valandą
vakare,
p-nų
Raudalyvauti ŠŠ. Petro ir Povilo
note didelio ir gražaus darbo
Gegužės-May 31 d., 1939 m.
būnų
rezidencijoj,
6557
S.
Talparapijos piknike. Mes gi iš
didumą ir jo reikšmę, taigi,
Inoorporated
man
Avė.,
Šv.
Kazimiero
Aka

savo pusės užtikriname vi
įvertindami jį, maloniai pra
Tel. Prospect 0745-0746
demijos Rėmėjų 8 skyr. ren šau, jei nesate dar savo atli
siems “good time”.
Nežiūrint kada jūs ma
Wholeaale Only
gia “Surum Burum” — lie kę, tai padaryti, o jei baigėte,
Raporteris atsiprašo
note važiuoti į Lietuvą,
5931-33 So. Ashland Avė.
tuviškas vakaruškas Šv. Ka-' gražinti",
pradėkite ruoštis iš anks
Dienr. “Draugo” No. 96
zimiero Seserų naudai. Gra-1 Viršminėtą dieną pripuola
West Pullmano naujienose bu žus tikslas, bet kas iš mūsų
to. “Draugo” laivakorčių
Paa mus galima gauti tikrai UeMotinos Diena. Labai patogi
vo aprašyta, kad peraip. komi
tuvikkų Importą Valstybine Deg
agentūra
išrūpins
jums
vi

lietuvių — senų ir jaunų —
tino.
tokiam tikslui, kur skaitlingai
tetas, parapijonai ir dr-jų at
Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai I
sus kelionei reikalingus do
nemyli ir neprisimena, kaip suvažiavę, atgaivinsime iš po
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dtimidas
stovai sveikino gerb. kun. A.
Lietuvoje panašūs parengimai žiemos nuvargintą dvasią ty
flayintnkal
kumentus. Darykite rezer
Linkų jo garbingos dienos pro
įvyksta — gražiausios lietu
vacijas kuogreičiausia.
ga ir įteikė gražias dovanė viškos dainos skamba, kad net ru oru, pasižmonėsime, pla
Tortą, rlril
čiau susipažinsime ir patys į
les. Čia ir noriu pažymėti, kad
“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
toliausia girdisi, gražiai ir pa
per klaidą praleista — nepa doriai jaunimas šoka ir kiti vieni su kitais arčiau suėję
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
žymėta parapijos choras. Nuo įvairūs pasilinketninimai. Tai pasitarsime ir kartu atliksime
gražų labdaringą darbą. Be i vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:
parapijos choro muz. S. Rai
gi, pilnai tikiu, kad p-nia Vi
abejo viršminėtos Seselės bus
la sveikino gerb. kleboną A
limienė ir bizn. Rapolas An labai dėkingos, sulaukę gra
. Linkų ir įteikė gražią dova
drei i ūn a s pilnai tam rengiasi. žių lietuviškų širdžių užuo
nėlę. Atsiprašau choro ir muz
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
Tik atsilankykite, o tikrai už- jautos ir paramos.
• S. Railos.
Rap.
i tikrinu, kad linksmybių ne
AGENTŪRA
Taigi, brangūs broliai ir se
4192 S. ARCHER AVENUE
truks. Teko girdėti, kad ir
serys,
visi
padirbėkime,
laikas
(North Kast Conier Archer and
Town of Lake Žinutės žymus dainininkas Rapolas
2334
So.
Oakley
Avė.
Tel.
Canal
7790
Sacramento Avė.)
bėga greitai, nejusime, kaip
Baliauskas
su
visu
štabu
ren

Phone LAFAYETTE 0461
Balandžio 22 d. po pietų
prisiartins minėta diena. J. K.
giasi
dalyvauti.
Na,
o
bulvaUnited 8tat«a Government
4:30 vai. mūsų bažnyčioj mo
priežiūroje ir kiekvienai ypariškių
choras
tai
manot,
kad
terystės ryšiu surišti Ona Zutai pinigai
apdrausti iki
Rinksis Lietuviai
(6,000.00
brikaitė iš šios parap. su An nebus, jie ir atvyks. Ot, kad
TUmokfjom
jfl
tanu Dowiatt iš Aušros Var- dainuosim, šoksim ir linksmi- Demokratai
Ui
pad^tna
4
%
Al. Kumskis, lietuvių demo
itų parap. Moterystės sakrame usimės, kad Marųuette Parko
pinigas
'
ntą suteikė kun. J. Juška. Po kolonija skambės iki anksty kratų lygos įpirmininkas, pra
Duodam Paskolas tat 1-ran
IforgMit}
kylis įvyko jaunosios tėvelių bo ryto, o po to, visi in cor- neša, kad ketvirtadienį, bal.
Bafety Depovit DeNnta Galima
pore trauksime dainuodami į 27 d., 7:30 vai. vakare, 6912
Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių |
name.
Paalrendnoti
Ona Zubrikaitė yra buvusi Vytauto Parką, kur įvyks die So. Western avė., bus svarbus
Prienamomis Kainomis.
Ofiso Valandoa: nuo 0 ryto iki
6 vak. Reredom nno 0 iki 12 die
darbšti ir veikli mergaitė so- nraščio “Draugo” pavasarinis lygos susirinkimas, kuriame
ną, Snbatom nno 9 ryto iki
i tarp kitų dalykų bus svarstodalicijos draugijoje ir Anta piknikas.
8 vaL vakaro
Aš tikiu, kad visi laukia mas kandidatų į teisėjus klaunas priklauso prie daugelio
STANDARD FEDERAL SAV
organizacijų. Po vestuvių iš virfiminėtos dienos, o aš tai (®imas.
INOS & LOAN ASSOCIATION
važiavo į Michigan valstybę. labiausiai, žingeidu. Važiuo- |T . j . “T;
806
W.
31st
Street,
Chicago,
Illinois
of CHICAGO
Linkim jaunai porelei ‘ good jant per Marųuette Panką, gi_ į Labdarių Centro
Domininkas Kuraitis, Savininkas
JUSTDf MACKIEUnCH
luck’ ir pasisekimo naujame rdisi kur-ne-kur, kaip dainuo Svarbus Susirinkimas
Preaidrnt
Telefonas VICtory 1696
ja, mat, praktikuoja. Ir gerai‘ Šį vakarą labdarių centro
gyvenime.
HELEN KUCHIN8KA8, 8eo.
J. K. (susirinkimas įvyks Dievo ApPer sumą baland. 30 d. mfl-daro.

Grąžinkit Gegužės 14 d.
Laimėjimo Knygutes

RAKANDAI

Skaitlinga Ekskursija i Lietuva

UTILIIY LIQUOR
DISTRIBUTGRS

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: 4 kambarini vir8u1. 1 apaClot: furnacu nnklldomas:
garsinius Atsmaukite: 3121 South
Snrlngfleld Avė.
Tel. Laamdale —
3291.

ATTDAt
Pataisom, Ikvaiom. suprosinam vyrijikus ir moterlkkus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam Įdedame pamakalus. Toliau srvvenantleil pakau
kite: VIRglnla 1093.
— Overllngto
Valymo. PrnsiJImo Ir Taisymo KrautnvA. 4302 So. Wixx1 St.. Cicago.

pArdavtmui
2 krkslų baradaskntyklos setą par
duosiu plsrlal Atslkauklte: 3421 So.
Ra’sied Street, Chicago, UI. 2-tras
ankStaa.
PARDAVIMUI NAMAS
4004 So Maplewood Avė., geras 2
fletų medinis namas: 6 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrahelsmontss: 30 pMu lotas: kaina tiktai —
*4200.00. Galite apžiūrėti narna ik
lauko pusčs. bet pmSome netrukdyti
gyventoju. Arthnr Rhick. 3711 Wcst
gved Rtrec*. tel. PROsnect 0233.

LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS D£L VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Doulcvard 0237

Kunigai

Vyskupo Petro PrancJš-j
kaus Bfičlo, M.LC. pa ra-J
šytą

PAMOKSLŲ

MILDA AUTO SALES

I

Kaina #1.75
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

Atyda Motinoms!
Mes duodame Spectal Permanentg, be Jokių maginu ir be elek
tros, valkams nuo vienų metų
amžiaus Ir aukkčlau.

RegullarS kaina $3.50,
savaitę $2.76.

UICK

AGENTŪRA

turėtų įsigyti R

— kl«

BERNICE’S BEAUTY
8H O P
1728 WEST 47TH STREBT
Kamp. Hermitage. ToL Tarda 2771

1$ metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT
Medanttfedaads ir
fiausia Valgykla
Brldgeiporte

750 W. 31st Street
a.

a. iroaatm, avunin.

TeL Victory 9670

