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NKAI NEPADUOS OANCIGO-MIN. BECKA
Dancigas ir koridorius yra Lenkijos 
savastis ir tas garbinga bos ginama

Vokietijai yra atviros durys 
su Lenkija susiartinti

VARŠUVA, geg. 5. — Už
sienių reikalų ministras Be- 

3kas šiandien seime kalbėda
mas atsakė Hitleriui į jo pa-r
skelbtus Lenkijai reikalavi
mus paduoti Vokietijai Dan
cigo miestą ir leisti per ko
ridorių Vokietijai įsigyti ipla 
tų žemės tuožu susisiekti su 
Tytino Prūsija.

Beckas atvirai pareiškė, 
kad Lenkija niekados to ne
padarys. Sakė, Dancigo mie
stas yra Lenkijai gyvas rei
kalas ir turi pasilikti laisvas. 
Koridorius gi yra Lenkijos 
teritorija (provincija) ir len
kai neleis Vokietijai skersai 
jos išvesti sau kokį ten tuo-

Tuo 'būdu Lenkija atmeta 
visus Hitlerio iškeltus reika
lavimus ir pasiryžusi gintis, 
jei būtų puolama.

Bet Lenkija, anot Becko, 
to klausinio neuždaro ir su
tinka su Vokietija turėti 
draugingus pasitarimus. Ta
čiau tie pasitarimai neturi 
būti grasinančio pobūdžio, 
bet taikingi. Vokietija nega
li su grasinimais reikalauti, 
kad save gerbianti tauta ir
nepriklausoma valstybė be į 
niekur nieko leistų atskelti 
savo teritorijų.

Beckas pripažino, kad Dan 
cige daugumų gyventojų su-

Vaizdas iš okupuoto Vilniaus krašto. Naručio ežeras pavasariui išaušus. (VDV photo)

453,000 angliakasio sustreikavo; 
minkštųjų augliu pramone palaužta

Imtasi žygių ko veikiau 
grąžinti reikalingą taiką

NEW YORK, geg. 5. — 
Kaip vaikar pranešta, 'šian
dien prieš vidunaktį 453,000 
angliakasiiį sustreikavo visos 
šalies minkštųjų anglių kasy 
klose. Minkštųjų anglių pra
monė tad palaužta. Anglia
kasiai nuo balandžio 1 d. ne

dirbo ir visur jau atjaustas 
anglių trūkumas.

Paskelbus streikų, darbo 
departamento valdininkas 
Ste’.'manas tuojau pakvietė a- 
bi puses paskirti komitetus 
ir su jam tarpininkaujant šie 
kti taikos su nauju kontrak
tu. Komitetai skiriami.

žų. Jis nurodė, kad pakanka- j daro vokiečiai. Bet šis mies- 
ma ten šiandieninio susisie- tas Lenkijai yra reikalingas 
kimo priemonių ir Lenkija susisiekti su jūra ir jo vys
nevaržo Vokietijai naudotis 
šiomis priemonėmis.

tymasis nuo 
klauso.

Lenkijos pri

Prarajos vyriausybe paskelbė, 
kad ji griežtai remia Hm pozicija
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Hitleris sprendžia lenku nusistatę
BERLYNAS, geg. 5. —

Oficialiai pranešta, kad Vo
kietija šiandien ir su Estija 
jau padarė ir pasirašė nepuo 
limo ir neutralumo sutartį.

Vakar sutartis buvo pasi
rašyta su Latvija. Su Lietu
va tos rūšies sutartis pada
ryta Klaipėdos kraštų atplė
šus.

Tokiu 'būdu visos trys Pa-

POPIEŽIAUS LEGATAS 
APGAILI ŽYDU 
SKAUDĮ) LIKIMĄ
PARYŽIUS, geg. 4. — Ka-

baltijo valstybės susidėjo su 
Vokietija.

Lenkijos užs. reikalų mi
nistro Becko atsakymų Vo
kietijai Hitleris svarsto. Pas 
save į Bavarijos kalnus Hit
leris pasikvietė visus pata
rėjus. Pranešta, kad Vokieti
jos santykiai su Lenkija pri
klauso nuo Hitlerio sprendi
mo.

DU ČEKAI LAKŪNAI 
SU LĖKTUVAIS 
PABĖGU NUU NACIUfe*
PRAHA, Čekoslovakija, geg.

talikų Bažnyčios solidarumas Į 5. — Du čekai lakūnai, gavę 
su kenčiančiais žydais vakar Įsakymų kariniais lėktuvais iš

PARYŽIUS, geg. 5. .— 
Prancūzijos valdiniuose sluo
ksniuose Lenkijos ministro 

- - aŠMfliymao H itferin i
dėl Dancigo pripažįstamas lo 
gišku atsakymu. Kitaip ir ne 
turi būti, pareiškia prancūzai.

Ministras pirmininkas Da-

ladieras iš vakaro pareiškė, 
kad Prancūzijos nusistaty
mas Lenkijos žvil-
giu nekeičiamas.

Tas Teiškia, kad Prancūzi
ja stovi už Lenkijų ir prieš 
Hitlerį.

paskelbtas nacionaliam Eucha 
rištiniam kongrese, AJgiersc.

Popiežiaus legatas kongre
sui Jo Eminencija kardinolas 
Verdieras, Paryžiaus arkivys
kupas, priėmė žydų vyriausių 
jį rabinų Eisenbethų ir jam 
pareiškė:

Jūs, žydai, gyvenate išmė
ginimų šiandien taip, kaip tu
rėjote blogas dienas praeity
je. Bet mes esame* su jumis, 
kadangi mes atsimename pas
laptingus katalikybės ryšius 
su judaizmu. Mes, katalikai, 
pasiliksime jūsų draugai iki 
galo, per visus jūsų išmėgini
mus, kurie nesitęs visados”.

Oelmutzo skristi į Miunchenu, 
pabėgo su lėktuvais, matyt, į 
Prancūzijų.

Su (čekais kartu turėjo skri
sti du vokiečiai lakūnai. Lėk
tuvus užtaisius, čekai lakūnai 
sutartinai savo palydovus vo
kiečius išvertė iš lėktuvų ir 
nuskrido. Vienam vokiečiui la 
kūnui nulaužta koja.

Greitai sukeltas aliarmas. 
Vokiečiai lakūnai leidosi oran 
su kitais lėktuvais. Bet čekų 
lakūnų nepavijo. Sakoma, pa
bėgusieji čekai turėjo pakan
kamai gazolino nuskristi į 
Prancūzijų.

WASHINGTON, geg. 5. — 
Birželio 8 d. Baltuose Rūmuo 
se bus vaišinamas Anglijos 
karalius su karaliene. , Nus
tatyta 104 dalyviai.

CHICAGOS LENKŲ AU
KOS LENKIJAI

Pranešta, kad Chicagoj gy
venų lenkai. Lenkijos apsau
gai suaukoję ir į .Varšuvų pa
siuntę 105,000 dolerių.

PRANCŪZAI BIJO ITALŲ 
KARIUOMENES IS

PANIJOJE

PERPIGNAN, Prancūzi
ja, geg. 5. — Prancūzijos au
kštieji autoritetai daug susi
rūpinę italų įsigalėjimu Ispa
nijoje.

Sakoma, Italijai Ispanijoj 
turinti apie 40,(XX) karuome- 
nės ir jos neištraukia. Ši ka
riuomenė pavojinga Prancūzi 
jai.

AMERIKOS AMBASADO
DORIUS VAIŠINO AN

GLIJOS KARALIŲ

LONDONAS, geg. 5. — An
glijos karaliui rengiantis vy
kti į Kanadą, J. A. Valsty
bių ambasadorius Kennedy 
vakar vakarų savo rezidenci
joje surengė vaišes karaliui 
ir karalienei.

Karališkoji poTa jaukiai 
praleido vakarų su ambasa
dorium ir jo šeima. Linkėta 
abiem laimingos kelionės į 
Kanadą ir J. A. Valstybes.

SUŠVELNINO ŽINIOMS 
CENZŪRĄ

MASKVA, geg. g. — Bol
ševikų vyriausybė sušvelnino 
savo griežtų cenzūrų svetimų 
šalių korespondentų siunčia
moms iš čia žinioms į užsie
nius.

MASKVA, geg. 5. — Stali
nas sušaukia savo parlamen
tų gegužės 25 dienon,

STALINAS GRIEBIAS
KOKIU NAUJŲ ŽYGIŲ
UŽSIENIO REIKALAIS
MASKVA, geg. 5. — Vie

tos svetimšalių diplomatų tar 
pe kalbama, kad Stalinas pla
nuoja kokius nors naujusi žy
gius tarptautinėje politikoje, 
jei komisarų Litvinovų. pakei 
tė Molotovu.

Molotovas yra stambus bol
ševikas veteranas, 49 m. amž. 
Jis giliau nei Litvinovas susi
pažinęs užs. politika. Visas 
vargas, kad jis gali naudotis

CHICAGOS KARDINOLAS 
KVIEČIA TIKINČIUOSIUS 
MELSTIS DEL TAIKOS
Jo Eminencija kardinolas 

Mundeleinns, Chicagos arki
vyskupas, kreipės į visus ar
kivyskupijos klebonus ragin
ti tik ipči uosius melstis už pa 
šaulio tarkų per šį ■gegužės 
mėnesį. Nurodo, kad prie mal 
dų prisijungtų ir parapijų 
mokyklų vaikai.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
anądien visų katalikiškų pa
saulį paragino per gegužės 
mėnesį melstis į Dievo Moti
nų, kad Jos užtarymu Die
vas pasigailėtų žmonijos ir 
užtikrintij pasauliui taikų. 
Švč. P. Marija juk yra Tai
kos Karalienė.

COLBY PRIEŠ1 ROOSEVEL 
TO NUSISTATYMĄ

WASHINGTON, geg. 5. — 
Prez. Wilsono laikais buvęs 
valstybės sekretorius Bain- 
bridge Colby peikia preziden 
to Roosevelto tarptautinį nu
sistatymų — jo kišimąsi y-

vien tik rusiška kalba. Kas 1>afi » Europos reikalus.
kita buvo Litvinovas. 

Molotovo tikroji pavardė —
Skriabinas.

KARALIUS SU KARINE 
PROPAGANDA

WASHINGTON, geg. 5. — 
Kongreso atstovas M. L 
Sweeney, dem. iš Ohio, kon
greso rūmuose pareiškė, kad 
ateinantį mėnesį numatytas 
Anglijos karaliaus vizitas J. 
A. Valstybėse esąs niekas 
daugiau, kaip tik dar labiau 
karinės propagandos praplė
timas šalyje.

Jis pažymėjo, kad Britani
ja šiandien apie pusšešto bi
lijono dol. skolinga Ameri
kai ir nemoka. Tai karo sko
los. Tad Teikia saugotis ne
didinti karo skolų. Amerika*
neturi vergauti Britanijai.

GARSINKITES “DRAUGE”

Colby sako, kad1 toks nu
sistatymas yra pavojingas, 
nes gali Ameriką įtraukti ka 
ran, jei Europoje kiltų karo 
sūkuriai.

NACIAI DŽIAUGIAS 
BRITAMS NETEKUS 
DRAUGO LITVINOVO
BERLYNAS, geg. 5.

(Nacių vadai džiaugias bolše
vikų komisarui Litvinovui pa
sišalinus iš Europos politinės 
farenos. Naciai jo nepakentė y- 
pač dėl to, kad jis žydas. Prie 
jo pavardės Litvinovo visa^ 
dos prisegdavo jo tikrųjų pa
vardę — Finkelšteinas. Vokie 
čių pramonės ir kariuomenės 
sluoksniai daugiausia kaltino 
Litvinovų, kad Vokietijai ne
vyksta susiartinti su sov. Rusi 
ja. Hitlerio štabo nariai Lit- 

■ vlnovot pasitraukimų aiškina 
Hitlerio stambų laimėjimų Eri 
ropos politikoje.

Kai kurie stebėtojai dabar 
numato Berlyno susiartinimų 
su Maskva. Sakoma, šiam su
siartinimui naciai panaudosią 
buvusios čekų kariuomenės va 
dų gen. Sirovy, kurs esąs Sta 
lino ir komisaro Molotovo 
draugas.

Sov. Rusijos ambasada už
gina kalbas, kad būti} numato 
mas Berlyno su Maskva susi
artinimas. Taip pat užgina, 
kad Litvinovas būtų kokioje 
nors nemalonėje Maskvoje. 
Pažymima, kad Litvinovas dėl 
nesveikumo pasišalinęs iš at- 
sakamingos vietos ir darbuo
jasi gauti leidimo išvykti į už 
sienį gydytis. Vienas be žmo
nos nenori vykti.

AUSTRŲ PRINCAS MIRA 
NACIŲ STOVYKLOJE

VIENA, geg. 5. — Čia pra
nešta, kad princas E. Hohen- 
bergas iš Hapeburgo dinasti
jos — didkun. Franco Ferdi
nando (Senajave nužudyto) 
antrasis sūnus, miręs nacių 
koncentracijos stovykloje.

WASHINGTON, geg. 5. — 
J. A. Valstybių ambasadorius 
Čilei Norman Armour paskir
tas ambasadorium Argentinai.

Illinoisc legislatūra 3 cen
tų pirkimo (mokesnį pratęsia 
iki 1941 m. liepos 1 d. Pilie
čių protestai ignoruojami.

LENKŲ SAVAITINIS ŽUR
NALAS APIE LIETUVĄ
VARŠUVA. — Savaitinis 

lenkų žurnalas “Tygodnik I- 
lustrowany” rašo, kad Lietu
va, netekusi Klaipėdos, nepa- 
9idavusi nevilčiai.

Iš paskutinių įvykių Lietu
voje esą matyti, kad lietuviai 
yra nusistatę greičiau žūti, 
negu vergauti.

Čia ir iškyląs tikrasis šios 
tautos veidas ir vertė. Jeigu 
lietuviai psichiškai išlaikysią 
iki galo, tai tikrai būsią gali
ma patvirtinti, kad lietuvių 
tautos dvasia turinti neabejo
tinos didybės žymių.

Sunkus lietuvių tautos išgy 
venamas momentas ir jos lai
kysena sukėlę lenkų širdyse 
gilius ir nuoširdžius jausmus.

NACIAI PASISAVINO 
NICOS SKLANDYMO 
LIETUVIŲ MOKYKLĄ
KAUNAS (L. A.). - Perė

jus Klaipėdos kraštui Vokie
tijos žinion, drauge su visa 
kita kuo netekome ir geriau
sios sklandymui vietos, o su 
tuo pat Nidos sklandymo mo
kyklos, į kurių mūsų aero klu 
bas buvo įdėjęs iki 100 tūks
tančių litų. Vien amortizuoto 
turto turėjo už 50,000 litų; Iš
aiškinti to turto klausimus į 
Klaipėdą specialiai buvo nu
vykęs LAK gen. sekretorius 
ats. m j r. Pyragius, kūriš jtfu 
grįžo.

Sklandymo mokyklų- iš mū
sų aero klubo yra perėmęs Ra 
sytės sklandymo mokyklos vir 
šininkas. Todėl Klaipėdoje 
mjr. Pyragiui ir buvo patar
ta su reikalais kreiptis į tuos, 
kurie mokyklų su vistu turtu 
yra perėmę.

Nuvykęs ten, mjr. Pyragius 
buvo sutiktas korektiškaj, ta
čiau reikalų galutinai vis vien 
su nieku negalėjo išsiaiškinti, 
nes nurodyta, kad geriausia 
tais reikalais kreiptis per Vo
kietijos aero klubų, kuris 
prieš užsienį atstovauja vokie 
čių oriniam sportui. Tad ir 
teks Aero Klubui dabar tik 
tuo keliu savo likusiu turtu 
rūpintis.

Pačioje Nidos sklandymo 
mokykloje šiuo metu pilnai šei 
mininkauja vokiečiai. Mokyk
la yra nacionalsocialistų la
kūnų Karaliaučiaus I korpu
so žinioje. Mokykloje nuo ba
landžio 1 d. eina mokymo dar 
bas. Mokykla yra perpildyta. 
Viso šiuo metu joje yra apie 
60 asmenų, tad tiek, kiek nie
kad mūs aero klubas vienu 
metu negalėjo mokinių turėti, 
nes tiek negalėjo jų sutilpti. 
Vokiečiai į mokyklų yra at
vykę su dviejų aukštų lovo
mis. Mūsų aero klubo mašinų 
nematyti, tačiau inventorium 
visu naudojamasi.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Nu

matoma giedra ir šilta.
Saulė teka 5:39, leidžia

si 7:54.
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Urugvajaus Liet. Laikraštis
Urugvajaus lietuviai katalikai pradėjo lei

sti savo laikraštį. “Tiesą”. Pirmame nume
ryje pasisako laikraštį leisiu, kas dvi savai
tės. Redakcija pirmame savo vedamajame 
straipsnyje pasisako:

“Mūsų linija ir kryptis bus grynai ka
talikiška... Jis tvirtai stovės katalikybės ir 
lietuvybės sargyboje. Visu rimtumu ir at
sidėjimu gins kiekvieno kataliko išeivio 
reikalus. Žodžiu,, mūsų laitkraščio rūpesčiai 
sieks vieno didžiausio tikslo: sąžiningai,

Laiškai Iš Klaipėdos
j kimo Ministerijos pareigūnai 
Į — gelžkeliečiai. Galima įsi

vaizduoti kiek jįe turėjo dar- 
čiau čia patilpo tik nedidelė; bo tas nelemtąsias dienas, iš- 
to pulko dalis, kiti apsistojo kraustyti ir pervežti per ke-

Pabėgėlių vargai

(Tęsinys).

Plungėje, nes Kretingoj atsi
rado didelė patalpų stoka. Ge
riausia apsirūpino patys pir
mieji iš Klaipėdos išsikraus- 
tę žydai. Jų padėtis visais at
žvilgiais geresnė kaip lietu-

lias dienas tūkstančius žmo
nių. Ne vienas iš jų tas die
nas neturėjo laiko akių pri
merkti, nei pavalgyti ar savo 
reikalais pasirūpinti. 0 kiek 
triukšmo, nervinimosi — ka-rimtai ir atsidėjus tarnauti katalikybės, . ,, ... ~ ... . .. A .

kultūros ir medžiaginės gerovės laimėjimui. Į su,i^ai *** verdasi sa
Nuoširdžiai sieką, kad mūaų išeiviais gy-1 <tidiiu“a vWuJe minėtum

Šeštadienis, geg. G d., 1939

Į Europos Padangė Prasiblaivo?

Vakar Lenkijos užsienių reikalų ministras 1 
Juozas Beck savo kalboje parlamentui atsa
kė į Hitlerio reikalavimus grąžinti Vokietijai 
Dancigą ir duoti platesnį, kelią per Lenkų 
Koridorių į Rytų Prūsiją. Atsakymas, kaip 
ir buvo tikėtasi, yra neigiamas, tačiau Len
kijos vyriausybė neatsisakanti kalbėtis su 
Vokietija.

Daug kas tikėjosi, kad Becko kalba bus 
stipri, kad jis smarkiai puls Vokietijos na
cius. Bet, reikia pasakyti, jo kalba buvo 
rami ir net nuolaidi. Iš jos galima spręsti, 
kad Lenkija vis dėlto kalbėsis su naciais, 
kad ramiu būdu išspręsti Dancigo ir Kori
doriaus klausimą. Reikia spėti, kad jo kalbą 
sušvelnino spaudimas iš Londono ir Pary
žiaus ir taip pat anglų nesusitarimas su Ru
sijos bolševikais Lenkijos gynimo 'klausimu. 
Be abejojimo, į Becko kalbą turėjo įtakos 
ir Litvinovo pašalinimas iš Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų komisaro vietos.

Lenkija, matyti, kaip mūsų jau buvo ra
šyta, tuo tarpu nesitiki paramos prieš Hit
lerį iš anglų ir prancūzų. Dėl to ji nekariaus 
ir ieškos priemonių taukiu būdu išlyginti 
esamą konfliktą su Vokietija. Hitleris taip

venimas pasidarytų giedresnis, kad niekas 
mūsų, kaipo katalikų, nenustelbtų”.
Vedamojo straipsnio pabaigoje “Tiesos” 

redakcija šiaip atsiliepia į savo skaitytojus:

miestelių namų priklauso žy
dams, kurie ir priglaudė išbė-

savo tūkstančiais reikalų » 
pretensijų prin tų pareigūnų 
ir kiekvienas dėsto, reikalam

gusius savo tautiečius. Neina- ja, prašo jam tų ir tą pada
žu dalis klaipėdiškių žydų tu-< ryti.
ri tuose miesteliuose savo gi-j UŽ turto pervežimą Geležin-

Po Svietą Pasidairius
Clevelando laisvos galvelės 

“Dirva” No. 17 apgarsino 
Amerikos lietuvių ‘tautiečių’ 
— laisvamanių macę, į kurią 
įeina tokios sosaidės, kaip 
amžiną atilsį TMD. (Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė) ir AL- 
TS. (amerikos Lietuvių Tau
tinė Sandara). Prie tos ma

gijas, organizacijas, įstaigas, 
net parapijas, kurių pagarsi
nimus per “Margučio” va
landas girdime ir tuos, kurie 
už visokį balio, bunko ir kard 
pares, tįjatro, koncerto, pik
niko, net palaidojimo pasise
kimą visą kreditą atiduoda 
“tautiškos” macės člunkui 
“Margučiui”. Taipgi, tiesiu 
delną visiems aukšto ir žemo

cės dar prirokuojama ir SLA stono katalikams, kurie daly- 
(Inetuvių Susivienynias Ame-,vauja “ tautiškos” macės chm 

begalo 
sveikinu pa 

staruoju čėsu pasireiškusį lie
tuvių katalikų aidonkerizmą, 
ištižimą, ypač mūsų vadų, kad 
neįsteigia, taip sakant, demar 
kacijos linijos ir dėl to jau 
pradedam nebežinoti, kur pra 
sideda katalikybė ir kur liai- 
giasi laisvamanybė. Ne įveda 
bent kokios pasų sistemos, 
kad žinotume kas tas, kuris, 
kartais, mums šneka, mūs mi
tinguose dalyvauja, kartais į 
bažnyčią dėl žmonių akių ar 
biznio nueina, o, apsigrįžęs, 
laisvamanių striunas bimbina 
ir į laisvamanių macę pučia. 
Taigi, būkit visi pasveikinti, 
jauni ir seni io visokio stono, 
kurie vienokiu ar kitokiu bū
du padedat “tautišką” — 
laisvamanių macę bildinti.

“Todėl, tautiečiai katalikai, neužmirški- minių, kurie jais ir pasirūpi-Į kelių Vaidyba iš pabėgėlių JOn n^r®, t0^ _°*Sdnuduj°j i kų baliuose ir tuomi 1
me, kad geras katalikiškas laikraštis yra Bo ge žyjaj daugumoje,'kių mokesčių neėmė. Taip pat tautiečių matė jau tor gud pučiasi. Ant galo sveiki

Va c...nk,. (rUm _ ’ . ■ - b b aiiHnmffl hondm nrnntn leiri- ±___ • _ ___ •nuolatinė misija. Kas sugeba jaku rašyti — 
terašo, kas gali jį platinti — teplątina, 
kas 'gali paremti — teparemia, nes kiek
vieno kataliko šventa pareiga savo spaudą 
kuo plačiausia paskleisti tarp žmonių”.
“Tiesos” redaktorium pasirašo dr. Pr. Sa- 

cikauskas, administratorium — Vladas Svi- 
lainis.. Laikraštis astuonių puslapių. Daro 
neblogo įspūdžio. Pažymėtina, kad pusė laik
raščio spausdinama vietos t. y. ispanų kalba.

Visa Geriausia Lenkijoje Esą 
Lietuvių Kilmes

Ilustrovvany Kurjer Codzienny”, kaip pra
neša “XX Amt”, (105 nr. IV. 17) įdėjo ži
nomo lenkų rašytojo Zigm. Novakovskio 
straipsnį. “Abi kilniausios tautos”, kuriame 
autorius komentuoja Liublino unijos tekstą. 
Kaip ir reikėjo tikėtis, lenkų rašytojas ža
visi išmintingu teksto turiniu”, visur pa
brėždamas lietuvybės skirtingumą ir nuošir- 

pat nėra linkęs kariauti. Gal būt kad bent džiausius lenkų norus lietuvių atžvilgiu. Gir- 
laildnai Dancigo ir Lenkų Koridoriaus, klau- di, viskas, kas tik esą geriausio Lenkijoje,

. ... ... . . . . > . • „ . . ,sudorota bendro prunto (cin-p irk Imi bei pramonininkai, ne- žmones buvo vežami be bilie- „ . . ... , T> ..» v- „• v kstų ir balsavikų). Prie savo tų. Tik vėliau is pabėgėlių bu- . ... ,7 . . . ,. ąiaces “tautiečiai” pnrokuo-vo reikalaujami pasai ar u- . . ,, ,x ,. _ , . . . ja ir sias popieras: “Amen-
tokie dokumentaų u tol, u , (<Jau

pradėta zymėtie reikštojo, ..Marglltį„

” ir “Vienybę”.

simas bus pamirštas. Hitleris savo žygius 
gali nukreipti kur kitur.

šiuo tarpu Lenkijai nėra išrokavimo griež
tai statytis, nęs nežinoma, kur link bolševi
kai pasuks savo politiką Litvinovui pasi
traukus. Yra baimės, kad Stalinas tikrai ga
li susitarti su Hitleriu, tuomet vokiečių len
kų karas pasidarytų visai neįmanomas, atsi
žvelgiant į jėgų nelygybę.

Baltijos valstybių griežtas nusistatymas 
laikytis neutraliai ir dabar pasirašomos ne
puolimo sutartys su Vokietija, taip pat kal
ba už sušvelninimą Lenkijos santykių su Vo
kietija.

Prie šios progos reikia priminti, kad, mū
sų manymu, Lietuvos valstybei būtų daug 
sveikiau, jei Dancigo, o ypač Lenkų Kori
doriaus klausimas pasiliktų “status quo”.
Lenkai, turėdami išėjimą į jūrą per vadina
mąjį Koridorių, nesiverš prie jos, t. y. prie 
jūros per Baltijos valstybes ir tuo būdu pa
kenčiamesni santykiai su Lenkija bus gali
ma palaikyti.

Taigi, iš anuo kart pasakytos Hitlerio kal
bos ir iš vakarykščios Becko kalbos darosi 
aiškiau, kad iš didelio debesies bus mažas 
lietus. Atsižvelgdami į visą tarptautinės po- | uosto, nei sienų, nei miestų, nei upių, žodžiu

surišti su įstaigų darbu kaip 
lietuviai tarnautojai ir būda
mi turtingesni galėjo nesivar
žydami dėl išlaidų išsinuomo
ti pačias geriausias patalpas. 
Lietuvių pabėgėlių, dauguma 
neturtingi tarnautojai ir dar
bininkai, dažnas jų išbėgo ne
turėdami skatiko kišenėje ar
ba paskutinius sumokėję ve
žikams už iškraustymą. Kiti 
paliko Klaipėdoj ir savo bal
dus ir visą mantą, ką turėjo, 
atbėgo kaip stovi. Pabėgėlių 
tarpe nemaža ir tokių, kurių 
šeimų dalis išbėgo, o kita da
lis paliko, vyras Liko, o žmona 
su vaikais išsikraustė, arba 
atvirkščiai. Būta. ir, tokių at
sitikimų, kada vaikai atsisky
rę nuo savp tėvų klaidžiojo 
verkdami ir beviltiškai ieško
jo saviškių, kuriuos arba pa-

Sanda-
žinios apie keliaujančius ge-1 
ležinkeliais.

Artimųjų miestelių sunkve-' Do tokio “Dirvos” įšguldy- 
žimiai ir ‘kitos transportą prie'01© “tautiečių” macės, ir kas 
monės buvo mobilizuojamos hk*? sudaro, aš, tavorščiai, 
perkraustyti valdžios įstaigo- sveikinu visus Lietuvos Vyčių 

narius, kurie dirba “Jauninus iš Klaipėdos į naują pa
sienį. Tačiau šį darbą bene(mui”, ir “tautiečiu” — 
jau trečią evakuacijos dieną į laisvamanių macei. Sveikinu 
sutrukdė vokiečiai nebeišleis- j Amerikos Lietuvių Atletikos 
darni iš Lietuvos atvykusių' Asociaciją, kurią sudaro išim- 
autctaobilių ir sulaikydami į- tinai katalikų jaunimas—spor 
staigų turtą Be to pačiame tininkai, kurios oficialu orga- 
Klaįpėdos krašte visų įstai- nu yra “Jaunimas”. Sveikinu

gų, įmonių ir privačių asine- visas- katalikiškas drau- 
nų automobiliai buvo konfis-

yra kilę iš Lietuvos. Jau nekalbant apie mi
rusius, kurie ir savo dvasia ir atkaklumu., reįgOS arba kitokios aplinky

bės sutrukdė išbėgti kartu su 
vaikais.

Begalo liūdnas vaizdas Kre-

buvę lietuviai, dar ir dabar, reikią prisipa
žinti, . geriausią ir išmintingiausią 'kalbą par 
sakęs senate maršalas Prystoras, gryniausias 
lietuvis. Visa eilė esanti tokių žymių lietu- 
vių Lenkijoje, jau visiškai nekalbant apie dingos geležinkelių stoty. Pe- 
[j>I-aeitį. ironas prikrautas pilnas viso-

Toliau straipsnio autorius su didėliu pie- baldų, dėžių, ryšulių ir če- 
tizmu nuolat atkartojus Mickevičiaus žod
žius: “Litwo, ojczyzno moja...” Girdi, len
kai, primindami šį daugiau jausminio pobū
džio aneksionizmą, žiną kad Lietuva esanti
lietuvių tėvynė ir trokštą kad ji būtų stipri, . _ „
galinga, laisva ir nepriklausoma. Lenkai vi- jpo keletą parų iŠląukia, kad
sada norėtų būti kartu, žinoma, atskirai vai- 'galėtų su savo nutilta kėliau-
stybine prasme. Lenkai su pasididžiavimu ti toliau. Greifai. pritrūko ke-
ir teisingai tvirtiną, kad lietuviai ne čekai. leivinių ir pSinių vagonų,

Straiipsnio autorius pažymi, kad Lenkija .Kretingoj jie skubiai iškrau-
nieko netrokštanti ii Lietuvos, ir jeigu tarp ; įr v-, grąžijlami Kujp8.
abiejų tautų užvieipatautų nuoSirdžiausia sa- ldon kitiems Pab? ėlui
ntaika, tai lenkai labiau nudžiugtų negu ga-1 .... , ,, .

.... , , t, . • • naktį miega ant savo daiktųvę 100 milijonų svarų paskolą. Bet jeigu i . . . , .
gudrus nepasitikįs lietuvis įžiūrėtų toje drau- Į Pakiniuose vagonuose, j 
gystėje kokius nors lenkų tikslus, tai tegaj,^0^' an^ žemės, kas ką turė-
jis žinąs, kad lenkai negeidžią nieko,

modanų. Pabėgėliai, moterys 
su vaikais ir vyrai sėdi nusi
minę ant savo ryšulėlių ir su
sirūpinusiais veidais laukia, 
kad kas jais pasirūpintų, net

, nei' da™* P0 galvaf'pasidėję 
>džiu, ' turėdami apsi^artgę. Or

kuoti. beliko.rvienintėlė
transporto priemonė. gele
žinkeliai, kurie tik nuo balan
džio mėn. 1 d. perėjo galuti
nai į vokiečių rankas.

Pasinaudodami nemokamu 
pervežimu apie 2000 pabėgė-

-r-
nemalonus. Dalis jų 
tuo momentu, kada jų ieškojo 
jau vietos smogikai, kai ku 
rie atbėgo į Lietuvą sumušti 
ir net apiplėštu Suprantama 
kad tokiu momentu neatsakin 
gi vokiečių elementai pasinau

ir kuo

lių nuvyko į Kauną kuriais .zlpjo, kad suvesti savo, dažnai 
čia rūpinosi specialiai suda- Į grynai asmenines sąskaitas su 
rytas komitetas, miesto savi
valdybė. Raudonasis Kryžius 
Darbo Rūrnaų ir visuomenės 

organizacijos. Kauno visuome

nė gausiai aukojo pabėgėlia

ms šelpti. Iki. Velykų švenčių 

surinkta per 30,000 litų aukų.
Be to Kaune sustojusiems pa
bėgėliams, kurie dar nebuvo 
išvykę į kitas Lietuvos vietas 
ar apsirūpinę darbu, buvo pa
rengtas bendras Velykų sta
las. Pradžios mokyklų vaikai 
parodė gražų solidarumo ii 
artimo meilės pavyzdį globo
dami ir aprūpindami pabėgė
lių vaikus. Kauniškis pabėgė-

lietuviais. Pasitaikę sumuši
mai ir net apiplėšimai galinis 
įtik taip išaiškinti.

Kam tokį momentą galė
tum pasiskųsti, juo labiau, 
kad pirmąsias dvi prijungimo 
dienas, tikros padorios val
džios Kl. krašte nė nebuvo. 
Vietos karštuoliai siautė ii 
elgėsi su lietuviais kaip jiems 
Ištiko, nors vėliau ir jų sau
valiavimas buvo sudraustas.

Apskaįtojrntt/dįad iš Klaip. 
krašto į Lietuvą pabėgėlių 
skaičius siekia per 12,000 žmo 
nių, tame skaičiuje apie pora 
tūkstančių žydų. Pabėgėlių 
paliktojo turto vertė daug maž 
siekia 30 milijonų litų, iš ku
rių, reikia tikėtis, kokia pusė 
turėtų pasisekti vėliau atgau
ti. Šis skaičius būtų dar gy
miai didesnis, jeigu iš krašto 
leistų išvykti darbininkams, 
nors didelė jų dalis ir suspė
jo išvykti prieš suvaržymą.

Darbo Rūmams ir Vidaus 
Reikalų Ministerijos Savival
dybių Departamentui tarpini
nkaujant nemažas skaičius pa
bėgėlių darbininkų dar prieš 
Velykų šventes buvo išsiryti 

(Tęsinys 3 pusi.)

litikos konjunktūrą., drąsiau galima spėti, 
kad bent tuo tarpu visuotino karo Europoje 
nebus. ši«o atžvilgiu Europos padangė šiek 
tink praeiMaivo.

. • * • .
Per dvyliką metų Lietuvoje turėjo teisę 

veikti tik viena tautininkų partija. Ji buvo 
panaikinusi visas kitas partijas ir užurpa- 
vusi visos tautos teises. Naujai vyriausybė, 
kuri teisingai vadinama vieningo darbo vy
riausybe, uždarė ir tautininkų partiją Rei
kia pripažinti, kad ji pasielgė visai teiMn- 
gai.

• ą •
Tikintieji žmonės šį gražų Marijos mėne

sį meldžiasi ui jjasaulio taiką. Malda, tai 
vienas iš galingiausiųjų įrankių taikai pa
laikyti.

Diktatoriai vieni iš kitų mokosi: Hitle
ris išmoko iš Stalino, kaip suvaržyti žmonių 
laisvę ir religiją persekioti, o Stalinas įsi
žiūrėjo iš Hitlerio darbų, kaip reikia žydų 
nusikratyti. Mokiniai labai dažnai savo mo-

niėko, kas esą lietuvio. (Niczego nie pragnie-' tas ir drėgnas. Išalkusiems ir 
my, ani portow, ani granic ani miast, ani į išvargusiėhis pabėgėliams 
služ(*bnicy, ani žadnej rzeczy, ktora jego tikras pragaras. Vietos savi- 
jest). Lenkai gerbtų viską net kalbą net re
ligiją

kytojus pralenkia. Sakoma, kad Stalinas yra
išžudęs žydų daugiau negu Hitleris.

• * •
Pasirodo, kad Lietuvos tautininkai ne sa

vo valia pasie&gė patriotiškai, užleisdami vy
riausybėje vietas kitų partijų žmonėms. Jie 
buvo priversti taip padaryti. Po kiek laike 
atsipeikėję tautininkų šulai ir vėl norėjų n»- 
sikratyti koalicijos, tačiau jau buvę per- 
vėln. Ii to galima suprasti, kas jiems zQ- 
pėjs: valstybė ar partija.

• ą •
Esama nuomonių, kad jei prieš porą metų 

Lietuvoje būtų susidariusi stipri koėdicinė 
vyriausybė, esą gal būt Lietuva pernai ne
būtų susilaukusi garsaus Lenkijos ultimatu
mo ir su Klaipėdos kraštu gal kitaip būtų 
išėję. Gal?

Oras šal-i liams šelpti komitetas įsteigė

valdybės ligolfinė ėmėsi orga
nizuoti medicinos pagalbą ku
ri daugeliui pabėgėlių buvo 
labai reikalinga. Kelias die
nas pabadavęs pabėgėliai pa
galios gavo ir pavalgyti. Ka
riškos virtuvės virė žmonių, 
suaukotus ir už pinigines au
kas nupirktus produktus ir 
valgydino jais išalkusius pa
bėgėlius. Geraširdžiai vietos 
gyventojai ėmėsi rūpintis ir 
rūhais pabėgėlių vaikams, ku
rių didelė dalią ypač darbi
ninkų vaikų, buvo labai men
kai apsirengę ir kentė nuo 
šalčio.

Pasigėrėtinai pavyzdingai 

savo pareigas atliko Susisie-

pabėgėlių registracijos biurą, 
kuris specialiomis anketomis 
rinko žinias apie pačius pa
bėgėlius ir jų Klaipėdos kraš
te paliktą turtą. Galima su 
prasti, kokie lietuvių turtai 
paliko Klaipėdos krašte, kad 
vien tik Kaune sustojusių pa
bėgėlių, registracijos biuro 
daviniais, palikto tiųto yeriė 
siekia apie 8 milijonus litų 
Dažnas paliko, ten savo ūkį 
su visu inventorium, prekybos 
įmonę su visomis prekėmis, 
dirbtuves su mašinomis ir t.t.

Tų burtų savininkai - pabė-, 
geliai tai žinomi šaulių ar ki- • 
tų lietuviškų organizacijų vei
kėjai ar šiaip vietiniams vo
kiečiams nepakenčiami asme
nys, kurių pasilikimas Klaip 
krašte būtų buvęs jiems labai

Alfred M. Landon, pastarasis respublikonų kandidatas į 
Amer. J. Vi prezkbųtns (1936 m.) kalbėiteunas Kansas City 
pareiškė, kad, pasaulinei taikai užtikrinti, reikėtų sušaukti 
taikos konferencija ir jon, pakviesti visas tautas. CAcme te- 
lephoto) „ . - -/
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DRĄSUS VYRAS
Nors aš Čemio nepažįstu,
Tačiau tarti tą aš drįstu,
Kad už laisvę mūs tėvynės1 
Nepabūgti} jis kautynės;
Kaip kad Margis, jei reikėtų,
Tai ir įnirti jis mokėtų 
Už Lietuvos laisvę, broli!..
Tad pagerbkim tų drąsuolį.
Kaip kas moka ir supranta,
O jei yra pas kų manta —
“Ginklų Fondui” teaukoja —
Tuo gint’ laisvę eilėn stoja.
Te juos vilkai jau suėda!..
Nes1 pagrobė mūs’ Klaipėdą;
Kaip paliokai, kad Vilniję...
Taip ir jie nūn’ viską ryja...
Bet pasprings jie viską ryją...
Tai atgausim mes Vilniją 
Ir Klaipėdos kraštą mūsų,
O gal net ir žemę prūsų.1
Pasiseks dėl mus įgyti,
Nes tai kraštas mūs’, brolyti!... • 
Bet, kaip Černius, rei'k’ tikėti — 
Dievas silpniems myl’ padėti.
Jei tik tiki jie ir veikia —
Jis jiems pergalę suteikia.
Tai suteiks ir mūs’ Jis tautai — 
Tikėk!., viskas bus atgauta.
Ir Klaipėda ir Vilnija
Ir, gal, visa net Prūsija;
Nes tai žemė brolių mūsų,
Kaip žinai pats, senų prūsų. ,

Laiškai iš Klaipeds
(Tęsinys iš 2 pusi.)

į provinciją laukų darbams, 
kiti gavo darbo prie specia
liai suorganizuotų vandens ke
lių ir plentų darbų.

VILNIJOS LIETUVIAI SULAUKSIĄ 
GERESNIŲ LAIKŲ

(VDV) Vilniaus lietuvių nČios teisę atnaujinti savo vei- 
“ Aidas” rašo, kad paskutiniu klą.
metu lenkų spaudos tonas lie-Į' Be to, Varšuvoje lankėsi Vi-

VISAI TAMSIOMIS VARSOMIS PIEŠIA 
KLAIPĖDIŠKIŲ BOKLę

straipsnyje “Sąskaita už su
[tuvių atžvilgiu pasitaręs ko- lniaus lietuvių delegacija: K. grįžimą prie Reicho”

Pramonės darbininkams, il
gus metus dirbusiems Klaipė
dos miesto pramonėj ir uoste
prie laivų, žinoma, nelengva į esanti kenksminga pačiai vai- reikalų ministerijoje pas poli-

re'ktiškas, ir Varšuvos lenkai 
esą nuomonės, kad dabar va
romoji akcija prieš lietuvius, ei ja apsilankė Lenkijos vidaus

(VDV) “Kurjer Polski”,tog nesama. Mieste kainos la- 
K lai pėdos korespondentas bai pakilusios. Visi jau gerai

suprantą skirtumą tarp vakar 
ir šios dienos. Daug kam tai 
atrodanti bausmė už laisvės

rašo,
Stasys, kun. K. Čibirus ir R. vienas artimiausių Neu 
Mackevičius. Lietuvių delega- rnanno bendradarbių pareiš- ir gerovės ignoravimą gerais

“persiorientuoti” ir dirbti to-jstybei ir kad ją reikia baigti, 
kį darbą, nuo kurio jie jau-Toje linkmėje laukiama at- 
seniai atpratę. Tačiau jie pa-'mainų. Žymi lenkų dalis ro- 
tys irgi suprato momento suėdanti lietuviams .daug šimpa- ti Vilniaus krašto lietuvių tau 
lygas ir nesipriešino. ,tijų. Pavyzdžiu galį būti kadriniai reikalai.

Tarnautojai tų įstaigų, ku-ir tai, jog lenkai aukoją Lie-’ Pasikalbėjimas įvykęs rim- 
rios su Klaipėdos netekimu ttuvos Ginklų Fondui, kad Lie-; toje nuotaikoje ir buvo junta- 
nesilikvidavo bet ti'k perkėlė | tuvos Bičiulių Sąjungoje esą mas įg vaj(ižios pusės noras 
savo būstines, paliko ir toliau 200 narių, kai tuo tarpu I^at- 
savo vietose. Blogiau su tar- vių - Lenkų Draugijoje voš 
nautojais tų įstaigų ir įmo-. 50. Ir jei būtų daromas Len- 
nių, kurios turėjo arba visiš-['kijoje atsiklausimas lietuvių 
kai likviduotis arba sąlygoms klausimu, jis mums tikriau- 
pasikeitus žymiai susiaurinti, šiai būtų palankus, 
savo darbą. Iš valdžios įstai-

Vilniuje visai kas kita. Vil
niaus valdžia po senovei va
ranti tą pačią politiką visose 
gyvenimo srityse, neatsižvelg
dama į Varšuvos kalbas ir pa
žadus.

K. Vidikauskas

gų Gubernatūra, komendantū
ra ir uosto valdyba visai lik
vidavosi, paštas ir geležinke
liai su nemaža dalim buvusių 
tarnautojų atiteko naujiems 
krašto šeimininkams, o mui
tinės ir pasienio policija tik 
pakeitė savo būstines. 

Neaiškioj padėty liko tokios

kęs, jog savo aneksijos sva
jones klaipėdiškiai iš dalies 
apmoką badu, iš dalies pasto
vių pajamų netekimu.

Jau tas faktas, kad tokį' 
pareiškimą padarė gana žino
mas hitlerininkų partijos na
rys, parodęs, jog Klaipėdoje 
taikomos tokios priemonės, ku 
rių niekas nesitikėjęs. Girdi, 
Klaipėdoje taip pat laisvai 
šeimininkaują Gestapo nariai, 
kaip Rusijoje GPU. Areštai 
vis dar nesibaigiu. Suimtųjų' 
esama apie 6,000. Vietiniai gy-Į 
ventojai beveik be jokių išim-i 

(VDV) Vilniaus lenkų spau- furį dirbti tvirtovių sta-1

tinio departamento direktorių 
Žyborskį, ir ilgesniame pasi
kalbėjime buvo plačiai aptar-

palengvinti Vilniaus 'krašto lie 
tuvių būklę.

Lenkai Siūlo Nuomoti 
Liepojos Uostą

Vilniaus lenkų spauda pra
neša, 'kad grįžęs iš Romos Vil-

“lietuviškais” laikais. Kiek
vienam, kas ir anksčiau čia 
gyvenęs , Klaipėdos miestus 
darąs nemalonumų didelių ka
pinių įspūdį.

Palaimintas, kurs mirties 
valandą visados turi prieš sa
vo akis, ir kasdien prie mir
ties ruošiasi.

Keliaukite į Lietuvą (
PER

H0LLAND-AMER1CA
LINE

doje keliamas Liepojos uosto 
išnuomavimo Lenkijai klausi
mas. Lietuvai netekus Klai
pėdos, Liepoja esanti artimiau 
sias ir patogiausias uostas Lie 
tuvai ir Vilniaus 'kraštui.

NUSPRĘSKITE PIRKTI

WESTINGHOUSE
REFRIGERATORIŲ

Iš

PEOPLES KRAUTUVES

%

Nauji 1939 metų Westinghouse refrigerato- 
riai, yra aukščiausiai ištobulinti.

Daugiau ir greičiau ledo sušaldo.
Mažiau elektros jėgos vartoja.
Turi gražiausią išvaizdą.
Turi ilgiausią garanciją.
Didis pasirinkimas dydžių ir madų

Palyginus rasite kainas nepaprastai mažas. 
Šeimyniškos mieros Westingbouse refrige-
ratoriai 1939 metų mados $119.50

ir aukščiau

parsiduoda nuo

Lengvi Išmokėjimai
Didelė nuolaida už senus šaldytuvus ir kitus dalykus

rURNITURE
NUFACTUSINO COMPANVl

4179-83 Archer Avenue
Pasiklausykite mūšių leidžiamo programo Antradienio 
vakare nuo 7 tos iki 8-tos valandos iš stoties WGBS.

lietuviškosios įmonės kaip niaus lietuvi* veik?Jas kun 
“Maistas”, “Pienocentras”, (^r‘ Antanas Viskanta, spau- 
“Lietūkis” ir Lietuvos bei dos atstovams pareiškęs, jog 
Žemės bankai, su kurių tar
nautojų darbu aprūpinamu bus 
nemažai vargo ir sunkumų. 
Nors šios įmonės laikinai dar 
nėra likviduotos ir kol jos 
likviduosis praeis dar keli mė 
nėšiai laiko (Lietuvos ir Že
mės bankai), tačiau yra aišku,

buvo apsistojęs porai dienų 
Varšuvoje ir ten aplankęs ke
letą įstaigų bei asmenų, nuo 
kurių daug priklausąs Lenki
jos tautinių mažumų likimas.

kad tie maždaug 1200-1500 ta-.tuvn) santykiuos* Varšuvoje 
mautoji) ir darbininkų dangų .t,k P®«rodiio8l, bet netru- 
moj turtą susirasti darbo ki-i kus <!««’“»« ir puikiausių 
tose įmonėse bei įstaigose. ;vai3"i- L,etavi« visuomenė Vi- 

Yra visiškai aišku, kad ,nlaus kraSt« Kaliati Mti tik' 
Klaipėdos pabėgėlių vargai

Jau pernai Latvijoje buvę 
kalbamu, kad Lenkija norinti 
išnuomoti Liepojos uostą 99 
metams. Tačiau, Lenkijai už
mezgus diplomatinius santy
kius su Lietuva, tas klausi
mas nebuvęs aktualus, nes 
manyta naudotis Klaipėdos 
uostu. Dabar, kai Klaipėdos 
kraštas su uostu atplėštas nuo

tymo darbą. Eksportui skirti 
maisto produkti nusavinti su
trauktai kariuomenei.

Dabar Klaipėdos uostas jau 
neatlieikąs prekybos uosto fu
nkcijų. Atvvstą tik nauji ka
riuomenės transportai bei for
tifikacijos medžiaga, o išve
žama atsarga iš sandėlių — ir 
viskas. Riebalų, kavos, arba-

vo'kiečiais, kiek pinčiai ir pa
lankiai bus galima naudotis 
Klaipėdos uostu.

Kun. A. Viskanta labai nu- Lietuvos, plečiant ir gilinant 
džiugęs, kai sužinojęs, kad tai ‘ politinių apystovų diktuoja- 
kos alyvos šakelė lenkų - lie- nius draugingus santykius ta

rp Lenkijos ir Lietuvos, ge
riausia esą būtų abiem kraš
tam naudotis Liepojos uostu.

dar ilgai nesibaigs ir kad są
ryšy su šio krašto netekimu 
atsiras didesnis skaičius inte
ligentų bedarbių, o darbinin
kams, reikia manyti, kad ir 
sumažėjusioj Lietuvoj atsiras 
darbo visiems.

Dėlto naująjai Lietuvos vy
riausybei teks išspręsti sun
kią problemą, iš vienos .pusės 
netekus trečdalio pramonės o- 
rganizuoti ją naujose sąlygo
se ir iš kitos pusės rasti dar
bo ir pragyvenimo šaltinių ke
liems šimtams proto darbinin
kų. Vienintelis pabėgėlių su
siraminimas, kad kiti nepri
klausomos Lietuvos gyvento
jai, bent ligšiol, parodė broliš
ko solidarumo, pasidalindami 
su jais pastogėmis, maistu 
Bereikėtų tik linkėti, kad tie 
valdžios įstaigų valdininkai, 
kurie turi turto ar kitoki pra- į 
gyvenimo šaltinį užleistų vie-l 
tas tiems pabėgėliams, kurie 
neturi iš ko gyventi.

ra, kad artimiausiu laiku jos 
organizacijos, mokyklos ir ki
tos kultūrinės įstaigos gausia-

Mirė Town of Lake 
Lietuvis

Gegužės 5 -d., 1939 mirė Ni
kodemas Mileris, kuris gyve
no po num. 1815 West 45th 
St., Chicago, Illinois. Apie 
laidotuves bus pranešta vė
liau. Laidutuvėms patarnau
ja direktorius I. J. Zolp, tel. 
YARds 0781. Rap.

Tas yra niekšas, kas, val
dono galybę turėdamas, savo 
sidraagavau au įdviem heiu-

^pageidimams vergauja.

Atyda Motinoms!
Mes duodame Speclal Perma- 

nentų, be jokių mašinų Ir be elek
tros, valkams nuo vienų metų 
amžiaus Ir aukščiau.

Regullarė kaina $3.60, — 
savaitę $2.76.

Šių

BERNIOE’S BEAUTY 
S H O P

1726 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. TeL Varde 277j
 16 metu patyrimo

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

Tuo reikalu Lenkija drauge 
su Lietuva galėtų pradėti ben-| 
dras derybas su Latvija.

Lietuva, žinoma, pirmiausia 
turės išsiaiškinti derybose su'

■ REUMATIZMAS I 
J SAUSGELE •!
■ Nesikankykite savęs skaus

mais: Reumatizmu, Sausgėle, ■H Kaulų Gėlimu, arba Mėšllun- B 
_ glu — raumenų sunkumu, nes ™ 

skaudėjimai naikina kūno gy- ■
vybę tr dažnai ant patalo pa- 
guldo. ■

CAPSICO COMPOUND mos- ■ 
tls lengvai prašalina vlršmlnė- 
tas ligas: mums šiandien dau- ■

1 gybė žmonių siunčia padėkones m 
i paštų 66c. arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■
I TOS", augalais gydycis — kaina 
■ 50 centų. "
pasveikę. Kaina 50 centų. Per g

i Justin Kulis J
> 3259 S. Halsted Street, H 

Chicago, Illinois a'«■■■■■■■■■■■■

INTERNATIŪNAL LIQUUR CU.
Sav. FRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naują Vietą
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.

6246-48 S. Californiaav 
Chicago, Illinois 

Tel. Republic 1538—1539

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už
laiko geriausią ameriko
nišką ir importuotą deg
tinę ir vyną.

S. s. NIEHW AMSTERDAM 
Flagship of the Holland-America 

Line
Šiuo laivu Išplauks Iš New Torko

GegužėsMay 23 d., 1939 m.
Lietuvos Vyčių ekskursijų J 

Lietuvą per Rotterdamų 
Kiti Išplaukimai iš New Yorko:
VFENDAM ............... Balandžio 8
ZAANDAM ................. Balandžio 16
STATENDAM .... Ralundžlo 21
NOORDAM ............ Balandžio 2S
NIE(JW AMSTERDAM Gvnui. 2
ZAANDAM ................. Gegužės 13
VOLENDAM ............ Gegužės 20
Visais kelionės reikalais kreipki
tės pas vietinius mūsų autorizuo
tus agentus arba J

HOLLAND-AMERICA LINE 
318 No. Michigan Avė. 

Chicago, III.

KULIS, GRANU UPENING
PIKNIKAS

ĮVYKS

Sekmadieti, GeguzES 7,1939
SUNSET PARK

135th & Archer (Rte. 4A ir County Line) Lemont, m.

Išlaimėjimai:
1. 2-jų mėnesių paršiukas; 2. 10 svarų lašinių;
3. Kvorta Old Taylor Degtinės;
4. Didelis sūris; 5. Keisas Schlitz alaus.

Įžanga ir Išlaimėjimo Tikietai Dykai — Gera Muzika 
Šokiams. Visus Chicagos ir Apielinkės Lietuvius Šir
dingai Užkviečia V. KUBAITIS.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujas namus ant
lengvą mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė-
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigaunu gerianrį atlyginimą ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nauju ir
senų namų, ant lengvų mėnesinių ilmo-
kėjiraų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
SALTIMIERO

RADIO PROGRAMŲ 18 STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais —
Penktadient&is —
Sekmadieniais —

KLAUSYKITĖS

• Nuo 7 iki 8 v. v.

k
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4 DBĮggXS šeštadienis, geg. 6 d., 1939

Iš “Mano Sielos Atgarsiai”
■ -—

Pavasaris — Velykos

dienas vaikščiojau kad Ir per lis, visa tyli gaada b.yUiu žinąs gyvenimas. Tų jautė ma- čiai ištikimi, ar kiek nutolę religinio ir tautinio susnudi

'būdais — tinklais, Jėtimis ir Jose akcija mano sielai veik

purvus brizdamas, bet links-j skelbiu džiaugsmingą prisikė no tėveliai, jautė visa mūsų nuo Dievo, Velykų Šventėje
mas j pamaldas. Tenai įspū limo naujienų. Jau esam prie Bažnyčia. Tuip, lietuvių šie- vįsį skubo į bažnyčių. Tų pa-
džiai nepaprasti. Kiekviena bažnyčios. Ji pilna laukiančių |a tampriai susijusi yra su istebi kitataučiai. Tas rodo, jog
kunigo, ar tarnautojo, pumai žmonių. Judėjimas padidėjo paVttsttrįo „• Velykų nuotaika '

tuo, bet nežūti. 
1939-V-l.

Meškuitis

Po rūščios žiemos atvyko li- 
nksmusis pavasaris, nešųs ga
mtai gyvybę, visiems džiaug
smų. Visi pavasarį sveikina 
linksma nuotaika panašiai, 
kaip sveikinama malonus sa
vo jaunos gyvybės pradais 
Kūdikėlis. Kožnam vienam 
žmogui pavasaris veikia jau
dinančiai, sužadina jo gyvy
bines jėgas. Pavasarį, tu ma
lonus, gražus, tu džiugini ir 
mano sielų savo atgimstančia 
jauna gyvybe.

Stebėkim. Papūtė šiltesnis 
vėjelis, minkština takus, tir
pina žiemos sniegus. Tų pir
mąjį pavasario svečių visi lin
ksmai sveikina. Dar 'kelios die 
nos ir jau tai vienoj, tai ki-

kitais pabūklais gaudo pakly
dusias į lankas ir griovius žu
veles. Pavasario saulutei siun
čiant iš aukštybių šiltus, ma
lonius spindulius, žmogus gi
liai alsuoja ir džiaugiasi; ja
me sujudo gyvybės jėga. Mo- 

1 tinų globojami vaikeliai ver- 
! žiasi iš grįčios į laukų ir link- 
i smūs, linksmus bėgioja, ar 
i ramiai sėdi prie namų sienos 
I saulutės maloniai glamonėja- 
į mi. Naminiai paukšteliai tai
ko stoti į saulėtų vietų ir ten 
semia gaivinančių jėgų. Gyvu
lėliai išleisti iš tvartų, suvar
ginti žiemos metu dabar vaik
ščioja po ūkininko kiemų ir, 
nebenori grįžti į žiemos vie
tų. “Linksnius pavasaris atė-

besiartinant prisikėlimui. Išsi
rikiavo Žalnieriai (kareiviai).savo dvasine reikšme. Dažny 

čios apeigų mintis susiliejo su eina batais rūbais Bažnyčio- 
mano dvasios intencija. Namo tarnai, išeina ir glebonas prie 
grįžus, reikėjo nupasakoti na Viešpaties Karsto. Tyla, ners 
miškinius, kas buvo bažnyčioj bažnyčia kimšte prikimšta 
daroma. Dar diena, štai, jau žmonių, kantriai laukiama li- 
Velykų šeštadienis. Parnešta nksmaus Aleliuja. Pasigirdo 
iš bažnyčios ugnele kuriama linksnio,! Velykų giesmė, su- 
židinys, pamištu vandeniu ūžė visa bažnyčių: “Linksma 
šlakstoma namai. Lietuviai diena mums prašvito”. Ben- 
šiaip jau darbo dienomis dir- dras, gilus, nepaprastas džinu 
bo per visus metus nuo saulė gsnias. Daugeliui rieda džiau

Užtat lietuviai, ar jie bus Lie
tuvoj, ar Amerikoj, ar kitam 
kukiam krašte, ar „ie Bažny-

lietuviai turi gyventi, kilti iš

LIETUVIAI DAKTARAI i

| Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
šiandien turėtumei mirti.

jo” šaukia žmogus,

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAI lUSH, OP f.
SI’ECIAI.ISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Huvlrš 20 metų praktikavimo 
Manu Garantu imas

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šveutadieuiais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

LIETUVIAI DAKTARAI

gsmo ašaros. Visų akys įsmei
gtos į prisikėlusį Viešpatį, vi
sų širdyse ir lūpose malda, vi
sų veiduose dvasios kilnus

. svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
džiaugsmas. Nepajutom, kai|*»°. Skaudamų akių karštį, atitaiso

tekio iki saulėleidžio, tų dienu 
po pietų liuosi nuo darbo, ruo
šiasi Velykų šventėms. Šeimi 
įlinkės kad ir tos, kurios ne 
mato reikalo per visus metus
valyti namu, per tas dienas pamaldos pasibaigė. Visi link-, si* teisingai ‘akinius, visuose atsiti- 

* . . | kiniuose egzaminavimas daromas su
gerai apsišvarina, pečius kai- smos nuotaikos pagauti sku- 

bom

DR. P. ATKOČIŪNAS

Ofiso teL CANal 8345 
Ros. tel. CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavftt Street

DANTISTAS
Palengvins akių įtempimų, kas es- |44g §9. 4ytfo COUrt. CkerO

priežastimi galvos skaudėjimo, .... . ? . .-- ----- . --- - u
trumparegjstę ir toiiregystę. Prlren-

paukščiai,
toj vietoj pasirodo žemės pa- žvėreliai. Visa gamta pradeda 
viršiuj tamsūs lopai — tai že- alsuoti atgimstančia gyvybe.
mele' po ilgo miego nori pa- ., . A .ir■ Atgimstant gamtai lietuvio 

sieloj su pavasario linksma, 
malonia nuotaika rišasi viršes
nis gyvenimas, negu gamtos; 
kilnesnis jausmas, tas jaus
mas, kurį teikia Lietuvos Ve
lykos. Kaip gražios ir kilnios 
Velykos, kaip jos smarkiai 
veikia lietuvio sielai, tas tik 
tesupras, kas jas seniau yra 
matęs, jas išgyvenęs. Nėra pa
saulyje, turbūt, kito tokio ka-

žvelgti į linksmųjį pasaulį, 
žandenai, vandenėliai prade
da srovėmis ir srovelėmis'sku
biai bėgti į nežinomų — toli
mų, ar artimų kelių. Vėversė- 
lis, pavasario pirmasis paukš
telis, pasirodo erdvėje, plas
noja sparneliais vienoj vietoj, 
lyg būtų pakabintas ir čirlena, 
ėirlena pavasario giesmę. Ka
rtas nuo karto sugrįžta žie-

nanio. “Velykos, Vely
kos” visų lūpose. Namie link
smai mus sutinka likusieji na
miškiai. Nuotaika kilnesnė,

nios pasiuntinys — šaltis, ta ... . . v. .
v . 1 i- r • • Hipelio, kur jos taip gražiai,ciau tas paukstehs neliaujasi ftaip nuostabiai kilnioj nuotai

koj būtų apvaikščiojamos,
giedojęs ir linksminęs žmones
su žinia apie ateinantį pava- , . .

. ,,T .... , ... kaip apvaikščiojama Lietuvojsarį. “Jau girdėjau vyturėli J d
begiedant”, linksmas praneša Priminsiu čia vienų mano 
kitiems, pirmų kartų pamatęs išgyventų momentų. Buvau, 
Lų paukštelį, grįžusį iš šitttf1 maždaug, 10 metų amžiaus. 
<raštų. Šiluma ir vėjelis ne- Grįžęs iš gimnazijos Velykų 

perstoją vei'kę ir naikinę šaltų atostogų Verbų sekmadienį 
sniegų; jau jo mažai beliko, namo, visų Didžiųjų Savaitę 
tik pakrantyse, ar patvoriuo- praleidau tėvelių namuose. Di
ne jis bestūkso. Štai, pelkėse džioji Savaitė, su jaja įtermp- 
ir plačiuose laukuose pempės ta nuotaika Velykų lau'kimu. 
sveikina Lietuvos mylimų kra- Žmonės visas gavėnios dienas 
ntų ir jos gyventojus. “Gyvi, sausai pasninkauju, išsiilgo 
gyvi!” girdėtis jų garsūs, ne- lašiniuočio 'kažin kur užgavę 
nuilstantieji balsai. Ir skrajo
ja jos savo plačiais sparnais

nių naktį dingusio. Visų sa
vaitę kas vakaras tėvelių na- 

vikriai, linksimai. Žmogus gi1 muose kaimynės, kaimynai su-
:ie kurčias, savo širdyje svei
kina atvykusius paukštelius ir

sirenka ir gieda pamaldžioj 
nuotaikoj Kryžiaus Kelius, ra-

jrįžtantį pavasarį. Artojai lau mioj, rimtoj nuotaikoj išsiski- 
cia, kada išeis pašalas, galės1 rsto. Štai, jau ir didieji aet- 
tvarkyti tvoras, vėliau ir ar-' virtadienis, penktadienis ir še- 
klo imties. Upės, upeliai, pa-1 štadienis. Tose dienose bažny- 
Jliuosavę iš žiemos retežių, • čioje gražios, jaudinančios pa
jauniai neša vandenus že- maldos, užtat reikia eiti, kas 
myn, 9u vąndenais sulaužytus gali, į bažnyčių. Kadangi liuo- 
ledns. Kas sugeba, visokiais sas buvau nuo darbo, tai tas

kėmis ištepa, kiemų ir gatvę 
iššluoja. Šeštadienį ūkininko 
sodyba jau turi velykiškų iš 
vaizdų. Tų pačių dienų mėsos 

pyragai turi būti iškepti,
belieka Velykų rytų išvirti 
gražiai dažyti kiaušiniai. Tė
veliai sprendžia, kas eis iš va 
karo į bažnyčių sutikti Vely
kų, kas rytoj rytų į prisikė
limų. Einantiems j bažnyčių 
vakarop įdedama rytui užkan
džiai. Man skirta rytojaus ry
tų su tėveliu eiti j prisikėli
mų, kuris, paprastai, daromas 
auštant. Rytoj su tamsa tu
rim išeiti iš namu, dar anks
čiau keltis, tai raginama ank
sčiau gulti. Bet kur tau greit 
užmigsi. Velykų dienos vaiz
dai neduoda miegoti, jie taip 
gyvi, taip ryškūs ir linksmūs, 
kad jais persisunkus visa ma
no būtybė ilgai budėjo, iki ga
mtos jėga nenugalėjo jos ir 
neužmigdė. Nakčia žadina tė
velis: kelkis, vaikuti, eisim į 
bažnyčių. Antrų kartų nebe
reikėjo žadinti. Tamsu. Jau 
einam. Motinėlė išlydi ir lai
mina. Būtų naktis, bet širdyje 
džiugu. Nesunku pasekti grei
tu žingsniu einantį tėvelį, dva
sios nuotaika nešte neša. Sku- 
bom kiek bijodami, kad nepa
vėluoti. Pasigirdo bubno dun
dėjimas, šaukiama tekintieji į 
bažnyčių. Mano širdis suvir
pėjo. Greitinant žingsnius. Jau 
ir aušrelė bepradedanti švisti. 
Ore pakilęs nuo žemės vėver- 
sėlis jų pirmasis sveikina, gie
da prisikėlimo giesmę, link
smutis ir visus ragina džiau
gtis. Dangaus aušra, paukšte-

negu kitam kokiam laike.

Tų Velykų nakties ir die 
nos įspūdžiai mano sielos gi
lumoj taip ir užsiliko iki šiai 
dienai. Tų 'momentų pavasa
rio džiaugsmas susiliejo su 
religiniu džiaugsmu, kuris vėl 
susijo su dangiškąja malone. 
Jaučiu mano siela esant taš
kas, kur subėga du amžinieji 
pradai: gyvoji gamta ir am-

eleklra, parodančia mažiausias klai
dus. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedalioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos Im- akinių. Karuos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas YARds 1373

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S- Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. CK ARLIS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, DLL.

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.

toL Pullman 7235 
rtes. Pullman 0263

DR. A. W. JAGORS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois 

OFISO VA LANDO*.
| 9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-1*2

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAL'SKAS)

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6y00 So. Halsted Street

I TELEFONAI:
; Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS.:

'2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
1 Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Telefonas HEHIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi iSmokSjimai. 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vSliausios mados, nuo $15.00 
ir augSčiau.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OP FINE FURNITURE" SINCE l#04

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Res. TeL PLAsa 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfleld Avė.
Res, Tel. Beverly 1968

DR, GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

VALANDOS:
9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 5969

OR. WALTER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:36 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti

TeL Calumet 6274
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare IMririant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3299 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenne
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tet PROspect 1930

Ofiso TeL VIRffinia 0038 
Rezidencijos Tek BE Varly 8244

DR. T. DUNDUUS
4157 Archer Avenoe 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m.

INDIANA IOWA
ILLINOIS WISCONSIN MICHIGAN

KAS VAKARĄ

SALTIMIERO
Nuo 700 Vai. 

Kas Vakarų

KLAUSYKIME
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

IS STOTIES

KAS VAKARĄ

Tel OANal 6122.

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

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

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Rezideneija
8939 So. Claremont Ava.

Valaadoe 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

1480 K.

ILLINOIS INDIANA WISCONSIN IOWA

SALTIMIERO
5000 Watts

1480

Kilocycles

MICHIGAN

Office Plione Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

(KOWARSKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadioniais 

pagal sutartį.

TeL LAFayette 8616

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfiefd Avcnue 
OFISO VALANDOS:

19 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadisniais ir Tnfiadįsniaia

_ CMPl a.

Tel OANal 0257
Res. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pegal sutarti

DR. V. L SCDLtNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenuc 
Telefonas Lafayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TeL Yarda 0994 

Pirmadieniais. Trečiadieniai* ia



PADĖKA
Šiemet Vytauto Parko grand Stumbris buvo prie gaspado- 

opening įvyko “Draugo” pi- riškos būdos. Bowling 
kiliku. dirbo Antanas Kunickas ir K '

Pikniko pasisekimas visuo- Boguslovas. Prie “monkių” 
inet priguli nuo oro. Jei oras — Pranas Malakauskas ir jo 
•pasitaiko šiltas, gražus, tai moteris ir Jonas Bacevičius, 
piknikas ar jis būtų anksti Prie sportiškų lazdelių — An- 
pavasarj, ar viduryje vasaros, drius Radzevičius ir donas Ja- 
ar vėlai rudenį — vis gerai nkaudkas. Prie vartų — Pra- 
pavyksta. Šiemet “Draugo” nas Vaicekauskas su savo pa- 
pikni'ko diena išaušo graži, gelbiuinkais. 
saulėta ir vidudieny jau buvo Visi suminėti darbininkai 
pasiekę 70 laipsnių. Bet į tru- uoliai ėjo savo pareigas ir 
mpų laikų , pūstelėjus šiaurės gražiai pasitarnavo “Draugo” 
vėjai, temperatūra nukrito iki reikaluose. Jie visi užsipelno 
40 laipsnių. Todėl piknikas širdingos padėkos nuo pikai- 
buvo sugadintas — buvo šal- ko komisijos ir “Draugo” lei-

“Siuo laiku mūsų stipry- yra mūsų garbingiausias tiks- 
1 bei, ryžtingumui ir tautiečių las, kurį visada ir visur ge- 
nuotaikai pakelti be kitų po- rai supras kiekvienas garbin- 
litinių priemonių, kurių aš gas žmogus, neatsižvelgiant į 
eia neminėsiu, nes tai yra nau tai, ar jis būtų mūsų draugas, 
josios vyriausyliės darbas, pa ar priešas.
dės pačios visuomenės orga- «6iais laikais mums reikia 
ni'zuojamas ginklų vajus, ku- ne tu§£.įų žodžių, bet daugiau 
riam visi mes turime maloniai reajįgkų darbų”
pritarti ir patriotiškai jį pa- .,
reniH i Pasakyta aiškiai, patnjotis-

kai ir kareiviškai. Gen. Rašti- 
“ Malonu yra, kad savo kra kio grieštas ir aiškus nusis- 

što saugumu pirmiausia rūpi- tatymas visai amerikoniškas, 
naši patriotiškoji mūsų visuo Jį entuzistiškai remia Lietu- 
menės dauguma. Tačiau atei- vos gyventojai — paremkime 
tyje turėtume susitvarkyti ir mes. Neatsitikime nė vie
naip, kad visi mes, o ypatin- nas. Aukokime visi — organi- 
gai daugiau pasiturintieji pi- zacijos ir pavieniai, 
liečiai, jei patys nesusipran- Kiekvienų aukų pakvituosi- 
ta. atitinkama forma būtų 1Iie laikraščiuose oaskelbeiimtas piknikas. <«jų. Jie visi pasišadėjo pa-1 Raitieji tvarkos žiūrėtojai ir vadai New York Pasaulinėje Parodoje. Visi jie yra indėnai ’iežtai katinti atiduoti aa

Bet gerų “Draugo” rėmė- sidarbuoti “Draugo” vasari-(indijonai), Haskell Instituto, Lawrence, Kansas, studentai. (Ac-me telephoto) valstybės gynimo rei-
jų ir tas šaltas oras nesulau niame piknike, kurs įvyks lie-----------------------------------------------------------------------— - . . ‘ ' peu uosime
kė. Tik jų buvimas parke ne- P°s 9 d. Sunset Parke. ATSIŠAUKIMAS I ORGANIZACIJOS IR PAVĖNIUS 

TAUTIEČIUS
mas ir naudingas dovanas. I „. _. . _ , . . . . , .

Vartų dovaną, gautą iŠ Bar-' Chlca«os Lietuvių Preky-pavojams ir aųmomngesn, bei 
Pikniko darbininkai, gerai , . Vl „ov_ n bos Butas (Chamber of Co- atsparesni savo nepriklauso-

pasižymėjo. Prie baro suorga- Kazlaugkas iš cicero, 1430 S. llimerce) pritariamas ir re- mybei saugoti ir jai ginti.
L^ ai V-a« nln Din i a o (UciM ll rtl f, Tri ii «1 ¥\rri X1-W1

galėjo būti ilgas. Dauguma at- Taipgi ačiū biznieriams už 
važiavusių puolė į restoranų suteiktų paramų, už jų tin'ka- j 
susišildyti ir pasistiprinti.

nizavo vyrus F. Gubista. Pir
mininku buvo Vladas Navic-

ir vykdytojus nuoširdžiausiai j kalui> šis reikalas yra ben 
sveikinti. ’ di as visiems piliečiams, ir to

dėl turėti išplaukti ne tik iš 
“Ginklų vajaus judėjimas patriotjskų jausmų> M įr j. 

ypatingai svariais ir reikšmių bendros vįsy pili(J.ių 
gas yra šiuo laiku, kada musų gos Sis ginklų V#JUS nSra 
tėvynė dėl žinomų įvykių per kįa demonstracija prieš vienų '
gyvena sunkų momentų, ir kaiar lnūsy kuric

Lietuvai Gelbėti Fondas 
4192 S. Archer Avė.

New City Fumiture * norime visa-da visų mūsų patriotiški jnjjį, bIogį7'už“^u,
kas, kasierius F. Paukštis. Su ”7. m “č“ odngų Muvos Reikalams Va <*» butl *“"? " s,"a' >-a_ ydingai pakilų. kad Lietuvo

ARE- rCU SUFrtniNG rROMj

EYE STRAIN
due tzJ dust sin. 'ight-glcrt?, 
dnving, movies,

dovanų
. .kis, 4540 So. California avė. ««•»«»«»« ra . negalime 3aVo Neduok, Dieve, kad tokiu lai-

gerais parmktais vynus jie pi-' prie Jono Ba|tučio do. jų. Pajaus vykdymu. sudarS j(. ,W(mso„,^s fa, (arpe p ,eitt
knikienams kuo geriausia pa- ~ , ,r ... rondo Komitetų. Komiteto ...............r ivanų gavo Petras Varakuns. , . .... v» • geruoju issizadcti, bet turime tis nusiminimo .nei ilties, a-
tarnavo. i,. , TT . , degantis rūpestis ir troškimas . ■ ■ . - . i -- „. O dovanos Umversal Slioe , , . . T. ± . jas ginti visomis priemonėmis, patijos u desperacijos jaus-

Restorane Skanių valgių pa- , . _ T na v * sukelti ir- Lietuvon pasiusti .... ... ». t k * • v.-*/ krautuves, Igno Pikelio, An- , v. , , .. ... taną ir ginklu. Šiam reikalui mat. Juk tai butų didelis siini-n.m.nr. IV.ut K.rl&o ’ \ dCSlmt tUkstanCllį .dolerlU , . X- • .♦’» • • • v • 'lt ...tano Lukošiaus, Juozo Konce-1 turime stiprinti kariuomenę ir gis pačiai nepriklausom} bes
virinus, P. Navakausko ir ki- - J??® šaulius ir juos tinkamai ap- jdėjai, dėl kurios pas mus lie
tų dėl šalto oro nebuvo su- Komitetas yra įsitikinęs, ginkluoti. turėtų būti nė mažiausios abe
naudotos ir bus išleistos se- kad Chie&gos biznieriai, pro- ’jonės. Jei bent kur mėgintų

fesijonalai ir duosnieji lietu- “Štai ir priėjome prie gin- mums kugždėti pesimizmo dai
viai be jokių abejonių $10,000 klų vajaus reikalo, kuris da- nelę, mes tam. nepasiduokime, 
sukels. Jeigu lenkai yra pasi- bar ne kariuomenės, bet pa- nes mūsų tautiečiai turi savo 

! rįžę sukelti šimtų tūkstančių čios visuomenės atstovi} yra nuosavų patriotiškų protų ir 
dolerių Chicagoje ir vienų mi skelbiamas ir organizuoja- tik juo ir vadovausis, gerai 
lijonų dolerių visoje Ameriko- mas. Kariui ir šauliai gali tuo žinodami, kad kas svetimu

gamino West Sidės Aušros 
Vartų moterų ir merginų dr- 
jos narės. Visam darbui vado
vavo dr-jos pirm. I). Gaspar-
kienė. Uoliai pasidarbavo šios: T J. ”.,'.7 „. .. : ,r T , ... _ kanciame piknike.Ieva Šiauliene, JI. Jaukstiene,
O. Dobrovolskienė, Kazimiera 
Šliogerienė, Ona Žostautienė, ,
J. Zalatorienė, Agota Senevi- ZlUlOS - Žineles

ri ne negali turėti jokių tie-' 
sioginių ar netiesioginių puo. 
hunųjų tikslų prieš savo kai
mynus. Omkhį vajus yra tik 
mūsiį ryžtingumas, rodąs ir 
mums ir kitiems, kad mes no 
rime amžinai būti laisvi ir kad 
mes saro nepriklausom gbčs 
be kovos neišsižadėsime. Tai

Do vour eyei bum—feef *» -—^7’
tired. uncomfortablc? Try ’
Murinę. 11 contaim 7 help- J
fui intredients which r r' 
dearve and dear eyeared* J
deųed from fatigur—triake
your eyea feel clean, fresh, 
alivel Much more efteetive than boric acki 
Send for trial bottle. Mail 10c (aCampa 
or coin) with your name and addreaa to Taa 
Murinę Co., Dept MF. Chicaao, lū.

URINL

/s:EYes

AT Ali D R U G STORES

Pikniku Komisija

čienė, P. Tarvainienė, Ona Bu 1 IŠ LietUVOS
davičienė, Ona Judikienė, J. i __ Lietuvos stalo tenisinin- Je> Tai lietuviai, proporeijona- tik džiaugtis ir didžiuotis, o protu pradeda gyventi, tas ir
Pietiene Prapckska Šho^erie- kaį run t gse su lenkais Va- Chieagojo turėtų sumanyto jus, ^tgaaiaatorius savojo greitai netenka
nė, J. Klikūmenė ir kitos. | ..... _ o cnkpki «ni — —- • - ’

SPECIAL SPECIAL
PER VISĄ Sj MĖNESI

Ciprijonas Druktenis talki
ninkavo šeimininkėms ir bu
vo pranešėjas per garsiakal
bį.

Prie “hot dogsų” pasidar
bavo šios moterys iš Brigh-

ršuvoje nugalėjo lengus 7:2. sukelti apie 25 tūkstančius do- .
lerių ir visoje Amerikoje apie 

- Sovietų Rusija ir Latvi- 25O Mkstanay ,
ja likviduosiančios savo kon-,
sulatus iki šiol veikusius Klai ProP»»>H>j««a
,p^joje didelė, bet labai reikšminga. >

Ji reikšminga ne tiek niateri-!
Klaipėdoje sustojo visos aliai, kiek moraliai. Kiekvie-'

ton Parko: M. Navickienė, O. lentpiūvės, nes neturi apdir- nas iš Amerikos gautas dole-
Jasparienė, M. Grencaitė, Ve- biinui miško medžiagos. Miš- ris bus Lietuvos žmonėms pa
tonika Miciūnienė. ko pramoninkai tuo labai su-1 raina ir padrųsinimu Tėvynę

Prie iee creamo ir serijų da- sirūpino; jie tikisi, kad Lietu- ginti ir niekam Jos neužleis-
rbavosi ciceriečiai: B. Kučie- va ir Lenkija duos miško me- ti. Drąsa, pasiryžimas ir vie-
nė, Česnienė, Šematulskienė, džiagos apdirbti Klaipėdos le-jningas darbas kaip kada dau-
VI. Šemetulskis, Ed. Misius ir ntpiūvėse.
kiti. ' v- • i

• — Kaune įvyko namų savi-
Prie straikierio dirbo Anta- ninku draugijų atstovų šuva- , . r.

nas Fabijonas, prie Rūtų dar- žiavimas. Suvažiavimas reika- Param4 *r auginkime Tautos 
želio Ignas Benešiūnas, prie lavo namų savininkams teisės. ^sparumų. Atspari, gyva ir
sūrių Elena Aleknienė. Jonas laisvai kelti butų nuomas. i vieninga tauta >ra nipergali- 
__________________________________________________ ma. Nepergalės niekas ir se-1

i giau reiškia ir už ginklų arba 1 
• skaitlingų kariuomenę. Tad
’’ . • • Įduokime Lietuvai medžiaginę i

Sunset Park Daržo 
Grand Opening 
Gegužės 7 d.

Šį sektnad., įvyksta didžiu
lis Sunse.t Park. Grand Ope.n- 
ing piknikas. Tų dienų suva
žiuoja visi Chicagos ir apy
linkių lietuvii į šį lietuviškų 
daržų pasilnksminti, pasi
džiaugti naujai atgijusia gam
ta ir, gal būt, išlaimėti vienų 
iš penkių dovanų. Sunset Par
kas pasiruošęs dideliam pikni
kų sezonui, nes jau užimtos vi
sos dienos iki rugsėjo mėnesio. 
Tūkstančiai dovanoms tikietų, 
jau išskleisti po visų Cbicagų. 
Laimiaiįieji gaus dviejų mė
nesių paršiukų, arba K) svarų 
naminių lašinių, arba kvortj 
Old Taylor degtinės, arba di
delį lietuviškj sūrį, arba keisų 
gero Schlitz alaus. Šokiams 
grieš amerikoniškų ir lietuviš- 
kų muzikų gera orkestrą. Į-

žanya ir išlaimėjimo tikietai nos lietuvių tautos, 
dykai. I’asivažinėdauii sekina- Lietuvių tautos ryžtingumų . Edward Riley ir Susane Smith, o žemiau kairėj Orville 

Watson Detroito policijos suimti prisipažino esu tie patys 
nu-įenį uzs 1 e į unse ar-ų.įr didvyriškų nusistatymų vai plėšikai, kurie vienam taverne Chicagoj puolimo metu 

v. Kubaitis užtikrina visiems zdžiai ir aiškiai parodo čia žudė vienų asmenį ir du policininkus sužeidė. Watsonui de- 
smavų laiko praleidimų paduodama Lietuvos kariuo- tektyvas D. Bradley nuima kaklaryšį patikrinimui, ar iš jo 

Vnd “Fir ,nenės vado Generolo St. Ra3 nuKar°s grųsmamas ginklu daktaras išėmė kulkų. Visi trys J “L ’ n tikio neseniai pasakytos kai- įgabenti Chicagoų. (Acme telephoto)

daug dovanų liepos 9 d., Sun- ^°8 ištrauka:
sėt Parke.

ITS 0WN THAT 
MIUIONS rREFER

Rap. “Gyvename tokius nera- 
___ niius laikus, kada visa žmo

nija ir ypatingai Europa nėr 
vuojasi, blaškosi, trokši:: i
kos ir ruošiasi karui. Tokiais 
laikais ypatingai turi rūpin
tis savo saugumu nedidelės 
tautos ir valstybės.

“{<all>ėdami apie tautos 
saugumo ir nepriklausomybės 
stiprinimų, niekada neturime 
nžmifirti, kad be materijalinių 
ginklų tauta turi stiprinti ir 
savo kultūrinius, ekonominius 
ir moralinius ginklus, nes jie 
taip pat yra lahai svarbūs ir 

daro kiekvienų tautietį dar 
labiau atsparų bet kokiems

REFRIGERATORIAI
PO

$149

2 šmotų par- 
for setas, kė

dė, lempa, 
stalelis ir 
smoker

TIKTAI

Roosevelt Furniture Co.
23*10 W. Roosevelt Road

Chicago. i Tel. Seeley 876C
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Seselių Naudai 
Išvažiavimas

I

Lietuviai Remia 
Lietuvius Biznierius

Su pavasariu, šiltesniam o-' MARQUETTE PARK. — 
rui nusistovėjus, prasideda į- Lietuvių krautuvės visada da- 
vairių piknikų ir išvažiavimų ro gerų biznį. R. ir E. Andre- 
sezonas. Šiuo lai'ku, kada yra liūani daug metų patyrę laiik- 
patogesnės oro sųlygos ir ga- rodininkai ir visokių papuoša- 
mta turtingai pasipuošusi, lų pardavėjai, daugeliui reika- 
žmonės po sunkių darbų ir laujant įvedė skyrių: rankų 
užsiėmimų, mėgsta kurių lais- darbų ir visokių reikmenų, ra- 
vų dienų laikinai pamiršti sa- šomųjų imašinėlių — naujų ir 
vo rūpesčius, palikti 'kasdie-. vartotų žemomis kainomis, 
nio gyvenimo aplinkumų, ir Prie kiekvienos mašinėlės duo 
išvykti kur į užmiestį pasi- da pamokas, kaip greitai su
naudoti tyru oru ir pasigėrė- rasti raides ir t,t. Patariu tė- ’ 
ti gamtos grožybėmis. Šioms vains įtaisyti savo vaikams 
ekskursijoms dažniau ipadary-' rašomų mašinėlę. Vaikai labai 
ti paskanina įvairių organiza-' mėgsta ir turėdami tokį užsi- 
cijų rengiami piknikai ir iš- ėmimų laikysis, namie. R. ir 
važiavimai. Žmonės, gi, daly- E. Andreliūnai yra tikri ge- 
vaudami šiuose parengimuose, raširdžiai. Daug darbuojasi 
gauna pasinaudoti tyru oru, lietuvių tarpe. Jų krautuvės 
kadangi šie išvažiavimai daž- adresas: Marąuette Jewelry 
niausią esti kur laukuose, toli and Music Store, 6324 S. We- 
už miesto dūmų ir dulkių, ir stern Avė. Phone Repub'lic 
tuo pačiu prieinamais būdais 4932, arti 63-čios gatvės. Rap.
paremti kilnius tikslus, , ku-i ----------------------
riems išvažiavimai rengiaimi. Į Jau Pasveiko

Štai gegužės 14 dienų, Ma-' BRIDGEPORT. — Jau sykį 
rijonų ūkyje, Hinsdale, Ilk, buvo rašyta, kad lai'krodintn- 
rengiamas susipažinimo išva- ko Juozapo Rizgeno žmona 
žiavimas Nekalto Prasidėjimo Marijona, 3249 So. Halsted 
Seselių naudai. Šios seselės gt., Šv. Kryžiaus ligoninėj tu- 
jau kelinti metai kai atvyku- rėjo vidurių operacijų. Dabar 
sios iš Lietuvos ir šiuo laiku belieka pasakyti, kad M. Riz- 
gražiai darbuojasi Marianapo- genienė randasi namie ir yra 
lio Kolegijoje, Thompson, visiškai pasveikusi. Koresp. 
Conn. ir prie Marijonų Semi----------------------
norijos, Hinsdale, III. Kaip pa-' j y-. J-.-ofl-KUtį. 
prastai, kiekvienas darbas p™ AF VeA 1 OwnoiiaKieuS
džioj vis sunkus; tat ir šių i TOWN OF LAKE. — Prieš 
Seselių veikimo užuomazga kurį laikų Pranas Veryga bu- 
kadangi vis išsivystymo sto- Vo pasakęs sudie Town of 
vyje, reikalinga joms pagal- Lake kolonijai ir išsikėlęs gy- 
ba, kad galėtų vis su platės- venti į Brighton Parkų. O,

Monty Stratton, jaunas Csicago Sox basebolo rinktinės metikas (pitcher), kuris praeitų 
rudenį medžioklėj taip pašovė kojų, kad ręikėjo jų amputuoti (nupiauti), meta pirmų bolę 
Sox ir Cubs žaidime jo naudai. Visa gautoji įžanga $30,000 paskirta jam. Kairėj stovi Sox 
metikas Whitehead, dešinėj Cubs metikas- Dizzy Dean. (Acme telephoto)

Visi Keliai Rytoj Veda 
Į Sunset Parką

Rytoj, gegužės 7 d. oficia
liai atsidaro Sunset Parko pi
knikų sezonas. Įvyksta ket
virtas iš eilės metinis Grand 
Opening piknikas. V. Kubai- 
tis, kuris neseniai buvo sun
kiai sužeistas nelaimėje, jau 
tiek pasitaisęs, kad galės ma
tytis ir sveikintis su savo drau 
gaiš ir pažįstamais. Viskas 
yra paruošta priimti minių 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
ir jiems užtikrinti labai sma
gų laiko praleidimų. Kaip jau 
žinoma, šiame Grand Opening

Netiesę Rašo
T0WN OF LAKė. — Apie 

duosnųjį Mečislovų Šveikaus
kų “Naujienos” No. 93 'klai
dingai paskelbė, jog jis atsi
dūrė teisme už tai, kad Lie
tuvos prezidentą* jam pasky
rė D. L. K. G. medalį ir kad 
daug aukoja Lietuvai, ypatin
gai labdaringiems tikslams, 
vienuolynui, bet savo sūnų ap
leido ir žmonos neužlaiko. Tai 
tikra netiesa. Nors jo žmona 
yra jau seniai atsiskyrus, bet 
dėl sūnelio vis gauna kas jam 
priklauso. Todėl M. Šveikau
sko advokatas tikrai įrodė, jog

Lietuva Padariusi 
Žymią Pažangą

ENGLEWOOD. — Anų die
nų teko kalbėtis su biznieriais 
Juozapu ir Ona Strikaičiais, 
6002 So. State St., kuriuodu 
pernai buvo nuvykę į Lietuvą, 
kurios jau per eilę metų ne
buvo matę. Bet, kai juodu Lie 
tųvos pažangų palygino su 
prieškariniais laikais, tai bu
vę aiškiai matoma, kad Lie
tuva padariusi žymių pažan
gų. Koresp.

piknike bus dykai duodamos | j*8 yra nekaltas, todėl teisė- 
penkios dovanos (žiūrėkite jas Philip J. f innegan jokios

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo skelbia se-, 
kainas aukas:

CHICAGO — Sandariečių, 
Pr. Basčio, Lietuvos savano
rio pagerbimo bankiete sudė
jo — $31.00.

1 Juozaitienė, d r. A. Juozai- 
čio žmona surinko — $33.00.

Aukojo sekami: dr. A. Juo
zaitis $25.00, vaistininkas A. 
Kartanas ir A. J. Beržynskis 

i po 5 dol., G. Skoby ir M. Grei- 
! cius po 3 dol., vaistininkas A. 
Belskis ir M. Kazikienė po 
2 dol., P. Adomaitis, C. Nom- 
šis, W. J. Bryan Detz, A. A- 
dežis, M. Zenkienė ir V. Pu- 

i zas po 1 dol., smulkiomis au
komis $2.00.

L. Narmontaitė paaukojo —•
$5.00.

R. Šniukas — $5.00.
M. Šveikauskas — $3.00.
O. Kleinaitė — $1.00. 
CHELSEA, MASS. Sanda-

riečiai — $4.35.
CICERO Klovainiečių klu

bas per pirm. K. Deveikį — 
$5.00.

Viso _ $127.35.
Visos Konsulate gaunamos 

aukos atskirai pakvituojamos, 
smulkiai laikraščiuose skelbia
mos ir greitai į atitinkamus 
fondus pervedamos.

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

2 Asmeniškai Lydimos

IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORKO

PER OOTIIKNBURO4, ŠVEDIJĄ

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija 
vadovauja Vladas 
Mučinskas, Švedų 
Amerikos Unijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

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

Gauk nemokamai sutelkiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo Žinios”.
Kiti Uplauklmai U Now Yorko:

DKOTTN1NGHOLM, geg. 13. biri. Ii 
KlNGSHOf.M — biri. 3. rugp. 19 
GKIPSHOI.M — liepos ii. rus h. *

Kreipkitės j savo vietinj agentą ar
SVEDISH AMERICAN LINE

180 North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois

Jei tik kiekvienas savųjj ar 
timų gelbėtų, vidKųsias prie
dermes ir doros reikalavimus 
atliktų — nepritruktų spėkų 
aei vienam doros keliu žengti 
pirmyn.

GARSINKITE “DRAUGE”

niu užsimojimu ir pasekmių 
giau davaryti pradėtus dar
bus. Todėl jų reikalams kiek
viena parama, užjautimas ir 
pagalba 'bus jųjų fkaip tik nuo 
širdžiausia priimta ir įveTtin* 
ta.

Tat, gi, gegužės 14 d., Ma
rijonų ūkyje šių seselių nau
dai ir rengiamas minėtasis iš 
važiavimas. Bus gera proga 
lietuviams arčiau susipažinti 
su šiom seselėm, jųjų užsimo
jimais, dirbamais darbais ir 
paremti jų reikalus. Kilnus 
tai tikslas ir vertas kuo did
žiausios paramos. J.A.M.

štai, dabar jis vėl čia sugrį
žo gyventi adresu 1815 W. 45 
St,

Savo laiku P. Veryga yra 
daug darbavęsis Labdarių Sų- 
jungai. Koresp.

Skelbimų šiame “Draugo” nu
meryje). Amerikoniškus ir lie
tuviškus šokius grieš visų la
bai mėgiama orkestrą iš Chi-

bausmės neskyrė ir neuždrau 
dė aukas duoti labdaringiems 
tikslams. Liepė ir toliau M. 
Šveikauskui taip pat geram

cagos. Visi, seni ir jauni, yrai^hti ir šuneliui atiduoti, kas 
širdingai užkvieeiami į šį Gra-'’iam priklauso. M. Šveikaus- 
nd Opening piknikų, pasigro- ^<as karo įmetu yra daug ame- 
žėti Sunset Parko gražumu, rikoniškų Liberty Bonds par- 
pasikvėpuoti tyru oru, pasi- (iftVęs ir medalį gavęs Victory 
linksminti, pasišokti ir, gal 'Liberty nuo U. S. valdžios. M.

REMKITE IR PLATINKE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Žada Vykti Į 
Pasaulinę Parodą

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Šiais metais New Yorke 
yra pasaulinė paroda, kurios 
pamatyti ryžtasi ne vienas Či- 
kagietis. Tokių tarpe yra ir 
mechanikas John Mifkšis, kurs 
dabar savo automobilių taisy- 
tuvę turi perkėlę į Palaoe Ga- 
rage, adresu 724-26 W. 19th 
Str. Koresp.

būt, gauti vienų iš penkių do
vanų. Jeigu kas dar negavo 
tikietų, galės gauti atvažiavę 
į daržų. XX.

Šveikauskas kariuomenės Gin
klų fondui daugiau kaip $100 
aukų gavo ir pats dienos už-

Gražus Jaunimo 
Užsimojimas

Šiandien ir rytoj Detroite 
vyksta pirmasis nacionalis A- 
merikos lietuvių Bowling ko
ngresas, kurį surengė Ameri
kos Lietuvių Atletinė Asocia
cija. Turnyre dalyvauja dide
lis skaičius komandų iš įvai
rių valstijų kaip New York, 
New Jersey, Pennsylvania, O- 
hio, Maryland, Michigan In
diana, Illinois ir Wisconsin. 
Iš Chicagos išvyko bene pen
kios atskiros komandos ge
riausių lietuvių ristikų.

KLAUSYKITE

New City Fnmitnre Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

J

darių aukojo. Rap.

f

Rėmėjų Pramoga
T0WN OF LAKE. — Šv. 

Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyrius rengia “bunco 
party” sekmadienį, gegužės 7 
d., 2 vai. popiet, parapijos sa
lėj. Rėmėjos deda pastangų, 
kad pramoga pavyktų. Bus la
bai gražių dovanų, pačių rė
mėjų rankų darbo. Bunco pel
nas skiriamas Šv. Kazimiero 
vienuolyno naudai.

Taigi, širdingai prašome se
selių prietelius atsilankyti ir 
paremti brangių įstaigų.

Šokiai, Šokiai
MARQUETTE PARK. — 

Ryt vakare, geg. 7 d., Šv. Te
resės draugija rengia šokius.

Nuo pat viduržiemio komisi-

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

Baisi «moteris. Tai Anna Sullivan, iš Milwaukee, Wis., 'kvo
čiama policijos prisipažino nunuodijus savo antrąjį vyrų ir 
posūnį, taip pat planavus tuo būdu nužudyti pirmąjį vyrų 
ir jųdviejų dukterį. (Acme telephoto)

PAGERBS KUN. VALUCKĮ 
VARDO DIENA

Draugija Visų Šventųjų ren
gia bankietų kun. Stanislovui 
Valuckiui pagerbti, geg 7 d., 
7 vai. vak., parap. svet.

ja, kurios prieky yra L. Ku- Iš ryto, per 7:30 Mišias Jt- 
činskienė, rengėsi, prie šios ja eis “in corpore” prie Šv. 
pramogos. Komunijos.

Viskas prirengta. Svetainė Programa boa graži, vaka-
iSpaošta tūkstančiais žiedelių. rienė «ar(1L V'si j'vieči“nj 
Muzika užsakyta moderniška. Rast. . . M
bet bus galima ir patrepsėt ir;
lietuviškų klumpakojį.

/' Į
Atsilankę tikrai turės links-,1

Rėmėja Imu ir malonų vakarų. Vida

THE AWFDL PRICE YOU PAY FOR BEING
NERVOUS

Cheek Below And See If Yon Have 
Any Of The Slgna

Oalnring narėm ean maka yno oM and 
harcard Innklng, eranky and hard to Ura 
adth—can kaap ynu awaka nlghta and rok 
you oi good haalth, good Uraną and John.

Don't lat yourarf) *go" likę that. Start 
taklng a good, raHabta tosio—ono mada aaya> 
riolly for taontan. And eould you aak for any- 
tkiag vboaa baaailta haan boso bottor proaad 
tbaa vorld-tamoua tylia E. Plathara'a 
Vraitakįl Compoundf

Lat tae vbotaaonra barba and mota of 
Plnkham'a Compound kaip Natūra ealm 
your ahriaking nervas, tona up your špatam, 
and halo laraan diatrara irom lamais fone

tiška a noti N0W to got a kottb oi thla 
ne-prooan Plnkham'a Corapouad TODAY

oithout fall fmm your druggiet Ow a mll- 
llon voman hava writtan Inlattora reportlng

LydiaJLPlBkham'ą 
Vagatahk f'ompniind kas h»ir>»4 frataful 
aatnan go “aaUlng thru" trylng ordaala. 
Viky not lat it hslp YOUT

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alinos ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tek Hemlock 6240

GRAND OPENING
LIBERTY GROVE IR CAFE

(buvusi Dambrausko fainin)

Sekmadienį, Geg.-May 7 d., 1939 m.
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Bus pirmos rūšies muzika šokiams. Užkandžiai bus pagaminti vi
siems dykai. Kepta vištiena taipgi bus duodama dykai Kafeterijoj. 
Bus ir daug kitų įvairenybių.
Kviečiame visus ciceriečius, chicagieėius ir Lš visų aplinkinių kolo
nijų dalyvauti iškilmingame naujo daržo atidaryme.

JOHN PILKIS IR ANTON MILIAUSKAS, Sav.
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CHICAGOS unimy ŽINIOS
Pagerbė Kun. A. 
Baltutį

Simfonijos Orkestros 
Koncertas

Programoj dalyvauja 
Antifonalia choras ir solistė 
iš Kenosha, Wia.

Nėra Bridgeporte gyvenan
čio žmogaus, kurs nebūt gir
dėjęs apie Šv. Jurgio (parapi
jos Pirmos Simfonijos Orkes
tros koncertu. Visi pasirengę, 
gegužės 7 d. 8 vai. vak., susi
rinkti Šv. Jurgio parapijos 
salėn.

Šis straipsnis todėl nėra ra-

4*
Lietuviai, Dėmesio!

Ne piliečiai turi susirūpinti

Jau dvylika metų praėjo 
kai gerb. kun. Aleksandras 
Baltutis klebonauja Gimimo 
par., Marąuette Parke. Pami- 

J nėjimui šių sukaktuvių ir pa-
Ateiviai, gyvenų Amerikoj gerbimui varduvių proga, pa- 

nesykį buvo įspėti pasirūpiu- ra,pįj0S komitetas drauge su 
ti likti O. S. piliečiais. kai kurioms draugijoms suren-

Marųuette Park Liet. Am.; gg savo klebonui šaunių puo-
Piliečių klubas, ir kitos pana
šios organizacijos, ragino ir 
padeda tautiečiams tapti pi
liečiais. Adv. J. Grisius ne
mažai pašventė laiko vesda
mas pilietybės klesas. Nežiū
rint visų pastangų, nekurie 
dar ir pasijuokė: 'kam esu

somas bridgeportiečiams, nes mums tie popieriai.
jis jau pažadėjo būt (koncerte, 
bet lietuviams, kitų kolonijų, 
Lurie negauna progos pania-

Bal. 30 d., Marąuėtte Park 
Liet. Am. Piliečių klūbo susi
rinkime adv. J. Grisius pra-

lt ir išgirst savo kolonijose nešė, kad Illinois valstybės 
tai, kų Bridgeporto jaunimas legislatūroj yra bilius (Ilouse 
yra prirengęs. Čia pamatysim, bill 636), kad visi nepilieeiai, 
kaip rinktiniai bernaičiai ir ■ išgyvenę virš vienų metų val-
mergaitės, komp. A. ». Po
ciaus priežiūroje, per pasta
ruosius šešis (metus mokinosi, 
lavinosi ir dabar jaučiasi par
kankamai prisirengę parodyt 
darbo rezultatus.

Be skaitlingos Šv. Jurgio 
parapijos Pirmos Simfonijos 
Orkestros, programoj daly
vaus taipgi solistė, G. Klevic- 
kaitė iš Kenosha, Wis. Pasta
ruoju laiku ji koncertavo į- 
vairiuose Amerikos miestuose 
su “Concert Trio”. Kų tik 
sugrįžus, maloniai apsiėmė 
dainuoti ir Orkestros koncer
te.

stijoj, turės registruotis, ir vi
sados su savim nešiotis regis
tracijos kortų. Bausmė už ne- 
registravimų 6 mėnesiai kalė
jimo ir $1000, arba abu.

Panašus bilius jau anksčiau 
buvo įneštas į legislatūrų. Pa
sidarbavus lietuviams advoka
tams, bilius nepraėjo. To lie
tuvių advokatų pasidarbavi
mo daugelis visai neatjautė. 
Dabar lai visuomenė darbuo
jas, kad bilius nepereitų.

Paskutiniais laikais nepilie- 
čiai jau stumiami iš darbų ir 
nuo pašalpos. Pagalvokit, kas 
bus be darbo ir be pašalpos.

tų, kuri įvyko praėjusio ket
virtadienio vakaru parapijos
salėj.

Žmonių susirinko daug. Į- 
domių programų išpildė moky
klos vaikučiai, kurie net savo 
orkestrų turi ir jų orkestrą 
daro pažymėtinų pažangų. Dai 
navo parapijos choro vyrų 
sikstetas, kuriam vadovavo 
varg. B. Janušauskas. Solo 
dainavo M. Janušauskienė ir 
O. Juozaitienė. Joms akompa
navo Janušauskas ir Prosevi- 
įčiūtė. Sveikinimo kalbas pa-1. 
sakė: Aleksandra Šambaraitė,1 
Aleksandras Kulnskis, kun. B. 
Urba, L. Šimutis. Nuo draugi
jų sveikino: T. Raštučiūtė, I. 
Lukošiūtė, D. Kaminskienė, 
Karnauskienė, Oškeliūnas, Sto 
skus, J. Stanislovaitis. Prog- 
įamų tvarkė 'kun. P. Kataus- 
kas.

Programo užbaigoj gerb. 
kun. Baltutis nuoširdžiai vi
siems padėkojo ir visi geroj

O, Kokia Nelaime — 
Buickas

SO. CIUCAGO. — Pavąsa 
riui išaušus, žmonės vilioja
mi į laukus.

Šv. Juozapo par. choras re 
ngia sezono užbaigimo šokius 
svetainėj. Rengia taip pat ii 
vaidinimų “Tas nelaimingas 
Buickas”. Choro artistų - mė 
gėjų grupė puikiai išmoko ii 
pasiruošė atvaidinti tų kome
dijų gegužės 7 d., 6:30 vai. 
vak. Visi kviečiami atvykti 
ir nepasivėluoti, nes lošimas 
prasidės laiku, kad nen.utrau 
kus laiko šokiams, kurie bus 
po vaidinimo, prie puikios mu 
zfco8.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
U angliško vertė

Kun. Auk M. KnraiUkie

. Gegužes 6 Diena

Panelė, 'kuri esi meilės lie
psnai Ar ir aš galiu turėti 
meilę, kad aš galėčiau mylė
ti tavo Sūnų virš visa ko.

<
Sakoma, kad turėjimas au

tomobilio dažnai yra nelaimė. 
Bet varg. K. Gaubis, kuris 
parduoda Buickus ir Pontia- 
cus, sako, (kad tai netiesa ir

nuotaikoj išsiskirstė.

Kewanee, Spring 
Valley, Moline,
La Šalie Lietuviams

Š.

Antifonalis mergaičių cho-1 Registracijos bus sužymėti, 
ras, vedamas komp. A. S. Po- kaip prasikaltėliai.
ciaus, jau nekartų yra pasižy
mėjęs koncertuose, radio pro
gramose ir šiaip vakarėliuose. 
Gegužės 7 d. taipgi dalyvaus 
koncerte.

Be to, programoj keletu kū
rinių išpildys stygų ansamb
lis.

Kaip matote, progralma bus, 
ištikrųjų, įdomu Visi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti. f 
Savo atsilankymu paskatinsite 1 
jaunuolius ir toliau dirbti.

Smuiką

Mama: — Tu esi šiandie la- į 
bai girtinas vaikas. Per langų 
mačiau, kaip tu gražiai lošei 
boliukėm su pikčiurna Galiu.

Raksis: — Visai ne. Aš su 
Galiu mušausi, po to padėjau 
jam surinkti jo išmuštus dan
tis.

DON’T BE GREY
l>m*t toterau gr«y bato. Grsy balr 
uakM you look old and fe«I old. 
Try the Modern* Method for CoU 
orftig Hair ... CLAIROL. YouTl 
aepreciate tha q*ick, pUaaant treat- 
oaent. No bleachiug reąaiaed to 
soften the hair when you oaa 
CLAIROL. YouTl love the reauha 
OB your hair — beautifol, naturak 
teekint color that defies deteetion. 
•aa yovrooK aa yau «6uld likę to 
b* See your hairdreaaer today ac 
mdtta ooo»«o MOV.

Natūrali} oao įritiCKA1RM
4K a* fe** <WM»a«rt«t
™ ClHUINt CMf*l M (ta kerti*.

•Hm aarfaet comblnadoa *f rteh att. ta*
•M* uO daUcat* color that caa't ta copiad
... a M*ad that only Clairol contalae.

MAN CVMR. «A«Ofe tat.
LM W«e <ath ta. Naw Ye»X N. T.
■atarfeUtaaM

Sukruskfrne, lietuviai, ir 
traukime kovoti prieš tų bilių. 
Vieni lietuviai vargiai laimė
sime. Reikia veikti bendrai su 
kitoms tautomis.

A. J. Malinskas, pirm.

0ARY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZ1N 

Geriausias Pat&rnavimaa — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 16th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51rt St. TeL YARDS 1278

Vienų. Metų Mirties 
* Sukaktuves

ęt

Gegužės 7 Diena

Tasai, kurs krauna atsar
gumo turtus, nėra niekad be
turtis.

Atminimui

Tai įvyko lygiai metai at
gal, t. y. gegužės S dienų. Bru
no Bruzgulis, norėdamas su-' 
tvarkyti savo namo reikalin
gų remontų, palipo kopėčiom 
ir kritęs nuo jų mirtinai suei

tų įrodys per lošimų. Tai visgi žeidė.
įdomus dalykas ir visiems ve
rtėtų atvykti pasižiūrėti.

Po vaidinimo be šokių, bus 
vaišės bei dovanų dalinimas. 
Vietos jaunimas visus puikiai 
priims, pavaišins, ir dėl to 
“good time” užtikrintas.

Nemuno Sūnus

Sveikina

BRIGHTON PARK. — So- 
dalicija ir Šv. Vardo draugija 
sveikina savo dvasios vadų 

j kun. S. Jonelį jo vardo dienų, 
linki sveikatos ir Dievo palai
mos, toliau dirbti jaunimo ta- 

, rpe. Pirm1. CK Ivinskaitė

Jo žmoBa ir sūnelis Bruno, 
negali užmiršti savo brangio
jo šeimos globotojo.

To apgailėtino įvykio pami
nėjimui, jo žmona Ona su sū
neliu užprašė šv. Mišias Ne- 
bažnyčioje, Brighton Parke, 8 
kalto Prasiuėjimo Panelės Šv. 
vai. ryto ir prašo visus savo 
mylimo vyro Bruno Bruzgulio 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šv. Mišių aukoje, o vė
liau atsilankyti į namus 2645 
W. 43rd St. šauklys

Jeigu dvejuos kariaujate 
prieš bendrų griešų, pagelbė- 
kite ^enas kitų.

Gegužės 7 d., Lietuvos Vy- Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas, 
čių Chicagos apskr. choras/ Kaipo Toksai, “ Draugas Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos 
vadov. J. Saurio, atsilankys
į Kewanee. į

3:30 Visitation auditorijoj ■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
bus atvaidinta “1939 metų į- H ■ B E ■ ■ ■

Kun. s I Jolm F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46054)7 So. Hermttage Avė.
4447 South Safrfleld Avenue 

___________ Tek LAFAYETTE 0727________

rv v TAT koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Res. 4543 South Paulina Street

KJausykito mūsų Lietinių nulio programo Antradh-nJo ir 
S ŠMMUmto vakamta, 7:00 valanda. iŠ WHJC stoties (1100 K.)

Pranešėjas P. ftALTEUIKRAS

PIRKITE PAMINKLUS DABAR

■ mirt

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTfiS — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
927 North Westei*n Avė. Chtoago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyriui randui skersai nuo Moly Sepulchre Kapinių, 8900 W«st llltb Btreef

KAZIMIERAS 0BELENAS

Jau sukako vieni metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimų 
vyrų ir tėvų Kazimierų Obele- 
nų. Netekome savo mylimo ge
gužės 7 d., 1938 metais.

Nora laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielų gegužės 8 dienų, j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 8:30 valandų ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as | 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę
moteris Antanina, sūnus Stanislovas ir Giminės.

A

■o

ONA YUCAITĖ
Mirė geg. 4 d., 1939, 10:05 

vai. ryte.
Gimus Lietuvoje, Raseinių 

apskr.. Kaltinėnų par., Nume- 
nlkų kaline.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinėlę Juzefų, po tėvais Sko- 
puvičaitė, 3 seseris: Magdale
ną Petrošienę ir jos šeimų, A- 
ljce Kullk ir jos šeimų ir se
selę Nazarete — Ernest, 2 bro
lius: Charles ir jo šeimų ir 
Pranciškonų kun. James ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4610 South 
Wolcott Street.

Laidotuvės įvyks pirmad., ge
gužės 8 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamuldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Seserys,
Broliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikls, tel. YARds 1741.

Clinict prove Lūttrine Antiaeptie reachet and kili* dandruff germ
There is no easicr, more delightful, or 

effective way of keeping dandruff under 
oontrol than with L,isterine Antlsepiię, 
famous for moro than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it in and foUow 
wlth prolonged massage.

Listerine Antiscptic gets rid of dandruff 
hęcause it kilis the germ that causes dan
druff—the queer little bottle-shaped bac- 
toria (Pityrosporum ovale) that surrountis 
the hair and covers the scalp.

Don't waste time with remedies that 
merely attaok symptoms. Ūse Listerine 
Antiscptic, the proved treatment that getą 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a clinical record of sucoesg in the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co„ SI. Louis. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TRIATIRENT PM
“ DANDRUFF

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avė.

VhoM LAFAYSTTB MOO

MsHnttems — Vettuvtau- 
— IaUdotovSms —

LAIDOTUVIŲ

Jeigu darbo jėga yra pri- 
gulųiinga nuo skaitliaus, ru
pi nkies turėti kudaugiaus pa- 
gelbininkų.

Jei turi kų nors savyje ge
ro, manyk, kad kiti yra už ta
ve geresni, idant užsilaikytu
me! nusižeminime.

MARIAI CHICAGOS, O1CEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIRIII I k| P C patarnavimas
HMDlILflnbLDIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MESTO DALYSEDYKAI

AstbBsy B. Petkss
Laclawicz ir Simai
T’YįjLZjįZ'
J, JLMBIŪB

S, P. ItealB
BlPHįs

l.lZnlp
Atet V. Petkus
P. J. Rnfitas

6834 So. Wėst erų Av«. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49tb Ooort 
CĮCero 2109
2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PCLlaųan 1270

4348 So C&lifornia Ąy«. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARJa U38-U39

3307 Lituanioa Avė. 
Phone YARds 4908

1846 West 4€th Street 
Phone YARds 0781-078U

ta-
4704 S. Western Avenue 
Tel, LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419



Šeštadienis, geg. 6 3., 1$39
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Sv Petro Ir Povilo Parap. Pavasarinis Piknikas
^TOMB^VlSh ..^Puia^i Rd^Cice^

VYTAUTO „P*”** ,JK7XX , Mog piks-.m kOT. a. wnm» » kom^
. Yg®

Aplink mus laimėjimo knygutes dėl silver Simano Daukanto draugijos, T0WN OF LAKE. — Mo- OLASSIFIED
Jonas Pilkis ir Ant. Chmie- 

levski, cicerieeiai, nupirko Da
mbrausko farmų ir jų pavadi
no Liberty G rovė. Įvedė nau
jų pataisymų. Šį piknikams 
daržų su nauju vardu atida
rys rytoj. Šiame darže, kuris 
yra Willow Springs, III., LRK 
SA Chicagos apskritys laikys 
piknikų birželio 18 d.

nio Lietuvių Komiteto darbut 
New Yorke. Apie tai pasitars 
komiteto susirinkime, kuris, 
bus pirmadienį, Sandaros sar | 
lėj. Komiteto pirmininku yra 
komp. A. Pocius.

Kun. Adomas Jeskevičius, 
“Draugo” ad'm., buvo išvykęs 
dienai į Kenosha, Wis., kai 

Į kuriuos spaudos reikalus at- 
New Yorko Parodos Chica-j likti. Ta proga? aplankė to

PROGRESS PROGRAMA 
IŠ WGES STOTIES 
LINKSMINS

Ryt, 11 valandų prieš piet 
iš stoties WGES, 1360 kilo- 
cykles, turėsime progos pasi
klausyti gražios ir įdomios 
lietuviškos radio programos, 
kurias leidžia Progress rakan
dų krautuvė, 3224 So. Halsted 
St. Kaip visuomet, taip ir ry
toj girdėsim dainuojant žy

seto, kurį Mikšienė paaukojo. 
Laimėjimas įvyks per “bunco 
party”, geg. 10 d., Paulių na-

mėnesinis susirinkimas įvyksįterų Sųjungos 21 kuopos mė- 
sekinadienį, gegužės 7 d., 12 nesinis susirinkimas įvyks se- 
val. dienų Chicagos Lietuvių I kmadienį, gegužės 7 d., 1 vai.

rnuose, 4322 S. Artesian Avė. Į Auditorijos svetainėj. Visi na-! popiet, mokyklos kambary. Vi
n_ 1 n • • • . . .....Pradžia 7 vai. vak. Pelnas ski 

rianias seimo dovanai. E. R.
riai privalo būtinai susirinkti,1 sos narės prašomos susirinkti

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui groaernė Ir deltcates-

sen biznis Ir namas. Didelis barme
nas. Kaina ir priežastį pardavimo su
žinosite ant vietos. Savininkas: 1307 
South48th Court!Cloerot HlhjolH.

mius dainininkus ir daininin- 
gos Lietuvių Komitetas, bent! miesto liet. parap. klebonų keg Taipgi dalyvaus teisių 
kai kai kurie jo nariai, skun- kun. Pr. Skruodenį, savo mo- patarėjas ir bus smagios mu- 
džiasi, kad netenka darbo. Ko-1 kyklos artimų draugų, kuris |ZĮkos vi įdomių pranešimų, 
mitetas buvo susidaręs svar- x 1 A----- --
blausiai tam, kad tinkamai 
pasitikti chorų iš Lietuvos, 
bet tas choras šiemet visai ne
atvažiuos. Tačiau darbo bus, 
jei tik bus noras dirbti. Ko
mitetas galės remti Generali-

pastaruoju laiku truputį ne- Ypatingai bus gerų žinių iš 
sveikavo. Progress krautuvės prekybos,

apie didelį baigiamų 7-tų me
tinį išpardavimų, kuriame dar 
yra progos visiems pirkti na
mams reikmenų už specialiai 
sumažintas kainas. Nepa’mirš- 
kito pasiklausyti. Rap. J.

ELEKTRINĖS
LEDAUNES

Sutaupo pinigus ant maisto, 
palaiko sveikatų. Dabar ga
lite pirkti mažais, lengvais 
išmokėjimais. Per trumpų 
laikų visai nereikia nieko 
įmokėti. Pamatykite visas 
ledaunes Budriko didžiulėje 
krautuvėje.

Anų dienų į “Draugo” ad
ministracijų atsilankęs dr. A. 
Rakauskas užprenumeravo ke
liems savo giminėms Rytuose 
dienraštį visiems metams. Bū
tų gražu, jei ir kiti, kurie iš
gali, šį gražų daktaro pavyzdį 
pasektų.

BUDRIKO WCFL RADIO 
PROGRAMA

Nedėlios vakare, kaip 9, 
Chicagos dienos šviesos taupo
muoju laiku, visuomenė turės 
progos pasiklausyti gražios 
Budriko radio programos iš

THE R01LST08*A O A

A SHAFT TURM8... 
A BLADE MOVĖS... 
A ROLLER ROLLS... 

AND THERE'S ICEI

Niekur nenupirksite už že
mesnę (kainų kaip pas Bud- 
rikų — nuo #78.00
rr aukščiau. — Didelis pa
sirinkimas naminių rakan
dų, gražių parlor setų, dul
kių valytojų, radijų, rekor
dų, geros maliavos.

JOS. F. BUDRIK, 
FURNITURE 

HOUSE,
3409 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Puiklamykite grynai lietnviikų 
programų, kuriuos lietuviai, ne 
svetimtaučiai leidžia WCFL — 97 
k. nedėlios vaakare 9 vai. Inter
national Pot-Pourri iš WAAF — 
920 k. 3 vai. po pietų pnnedėliais 
ir pėtnyčiomis. WHFC — 1420 
k. ketvertų vakarais 7 vai. Chi- 
eagos laika.

Lietuvh} katalikų veikėjai 
džiaugiasi, kad Federacijos a- 
pskrities susirinkimus vėl pra- 

Į dėjo lankyti kilnadvasis uo
lus ir rimtas veikėjas Al. Bu-! galingos stoties. Programoj da 
drys iš Šv. Jurgio parapijos. ’ lyvaus simfonijos orkestrą ir 
Nors jis užsiėmęs savo biznio ’ 2f, artistai dainininkai ir tnn- 
reikalais, tačiau suranda lai- zHkai. Šias programas leidžia 

,ko ir visuomeniniams darba- Budriko rakandų krautuvė.
Pranešėjas

Keliuose Federacijos apskri 
ties susirinkimuose nebuvo uo
laus veikėjo iš Brighton Par
ko P. Vaičekausko. Draugai

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — šv. 

Kaz. Akademijos Rėmėjų 6

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks gegužės 10 d., 8 
vai. vak., Chicagos Lietuvių 
auditorijoj. . Valdyba

BRIGHTON PARK. — Dr- 
stės Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 susirinkimas bus gegu
žės 7 d., 2 vai. popiet parapi
jos mokyklos kambary. Prašo
me narių skaitlingai susirink
ti, nes yra daug kas aptarti. 
Prašomi atsivesti ir naujų na
rių. G. P., rast.

BRIGHTON PARK. — Su- 
sivienymo 160 kuopa laikys 
labai svarbų susirinkimų. Da
ug bus svarstoma apie mūsų 
kuopos vajų ir 25 metų jubi
liejų. Susirinkimas bus tuoj 
po pamaldų, sekmoj., geg. 7 
d., mokyklos kambary. Rašt.

Lietuvos Motinų ir Dukte
rų Bal. Lyga kviečia visas na
res ir jų draugus skaitlingai 
susirinkt geg. 9 į Jasnaus&ų 
svetainę, 6:30 vai. vakare. Vi
si važiuosim į 'tribūne pama- ( 
tyti, kaip laikraštį spausdina. 
Išvažiuosim lygiai 7 vai. Pra
šome nesivėluoti.

A. Alekna, rast.

MARQUETTE PARK. — 
Šv. KazimieTO Akademijos Rė
mėjų 8 skyrius laikys mėne-

nes randasi svarbių klausimų 
svarstymui. P. K., sekr.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670

ir bendradarbiai jo pasigedo, skyriaus svarbus susirinkimas1 sinį susirinkimų sekmadienį,
Tikisi jį matyti kitame susi
rinkime.

Geriau yra iš laiko apsižiū
rėti ir kų nors gero padaryti, 
negu kitų pašalpoje viltį pa
dėti. > 3

įvyks sekmadienį, geg. 7 d., 
tuoj po paskutiniųjų šv. Mi
šių, mokyklos kambaryje. Rė
mėjos prašomos skaitlingai at
silankyti ir naujų narių atsi
vesti. Prašome sunešti visas

gegužės 7 d., 2 vai. po pietų 
parapijos svetainėj. Visos na
rės kviečiamos būtinai daly
vauti, nes yra labai daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

Valdyba

VAPORIZE TO NORMAUZE 
The Skin Unirapaired In Its 
Natūrai Function Brings Beauty!
MISS O’ MIST V A P O R 
FACIALS assist nature so ef- 
fectively in the important func
tion of skin elimination that 
improvement can be seen in 
one treatment .... bringing 
immediately lovelier complex-» 
ions.
Ali skins need this most thor-
ough cleansing........... especially
recommended for dry, scaley, 
coarse and oily skin, enlarged 
pores, blackheads and other 
skin blemishes.
Come in today ........a
treatment will convince you,

FOR BEAUTY . . . INSIST ... 
ON MISS 0' MIST

Call for first treatment at:
Ona’s Beauty Shoppe

1820 West 47th Street
Tel. LAF. 8038

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

ir grųžinti tikietus ar pinigus 
įvykusio vakaro, balandžio 23

d. Valdyba

PARDAVIMUI
Parsiduoda kraučių Sapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes S} 
mėnesi savininkas ii važiuoja. 1830 
SoiiUiRacine^Ave^^Chieago^^lk^

IŠRENDU0JAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WTLL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 
p-nas Butchas, sav.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0748 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Uo- 
tuviiką Importą Valstybine Deg

tine.
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dslmldas 

Savininkai

Tarta, viri
t3,lM,0M.M

Recervaa viri 
•ZZS.SOO.M

4%

REIKATJNGAS DARBININKAS 
Proslntojas Ir siuvėjas. 1-mos klasės 
darbininkas, kuris moka angliškai 
kalbėti Ir ražį-tl. Turi patarnauti kos- 
tumertams. AtslBaukite greitai lalSku: 
Box BC14, “Drangas”, 2334 South 
Oakley Avenue. Chicago. Illinois.

REIKALINGAS SIUVĖJAS
Reikalingas siuvėjas prie senų Ir 

naujų drabužių, taisymui ir prostji. 
mui. Atsišaukite: 4540 So. Callfor- 

nia Avenue. CIUcago, OI., tel.
Lafayette 1312.

PARDAVIMUI
Pardavimui bufiernė Ir groaernė: pil
na elektrtktnė refrlgeraclja; gera vie
ta: nėra kompeticljos.
Atalftnuklte Telefonu Hemlnck 0257

PARDAVIMUI NAMAS
5 kambariu namas: fnrnacu apšildo
mas: didelė pastogė: arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; geros transporta- 
cljoa Turime parduoti. Atsltauklte: 
5704 South Artesian Arniie.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, pigiai; gera 
vieta. Priežastis pardavimo — Ilga. 
Afslėsuklte: 3308 WFST 03rd St.

PARDAVIMUI BUNGALOW 
5-kambarių bungalow; fumacu

apšildomas: uždaryti porėtai: . gara- 
džlus; 80x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestą. Parduos už labai pi

giai. — tiktai 84100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snrlngfleld Avė,

PARDAVIMUI PIGIAI
Gasinis pečius, 8 Šmotų parlor se
tas, komodės, lova ir rąžomas sta- 
lelis Telefonuokite PROspeet 22«7.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai, 

tiltu vandeniu Šildomas, po 8 kam
barius. viskas naujausios madoa 
IS22-L. 47th Donrt. Glcem. D!tnot<

~~PARDAVIMUT NAMAS ‘ 
Marinis namas: 4 kambariai vlr-

BuJ, i apačioj; fumacu apšildomas: 
garadžlus. Atsišaukite: 8421 South 
Sprtngflcld Avė. TeL
0201.

ATTDA8
Pataisom, lfivatom. suproslnam vy
riškus ir moteriSkua drabužius. Pa
vasariniam drabužiam įdedame pa- 
TnaSalus. ToŲau gyvenantiell palau
kite: VTRglnla 1008., Gverllngto 
Valymo. Prarijimo ir Taisymo Rrau- 
tovė, 4002 8o. Wood 8L.dcago.

PARDAVIMUI
2 krėslų barzdaakutyklos setų par
duosiu pigiai AtstSauklte: 8481 So. 
Hsfsted Street, Chicago, RL 2-tras 
aukttas. • ’

PARDAVIMUI NAMAS 
4004 So. Maplewood Avė., geras 2 
Retų medinis namas; 5 ir < kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmoi)- 
tas: 80 pėdų lotas; kabia tiktai — 
84200.00. Galite apžiūrėti namą IS 
lauko pusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Arthur Rhtck. 8711 West 
«Srd Street, tel. PROapeet 0208.

Peg Wagner, Northwestern 
I universiteto gegužės karalai-l 
tė. (Acme photo)

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

PAUL LEASAS
(VyrlSkų Rflbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

^i

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Saeramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$6,000.00

ISmokSjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mų 

MorgiSių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nuo 0 ryto iki 
6 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JU8TIN MACKIEWICH 

Preeident
HELEN KDCHIN8KA8, See.

RENDON KAMBARIAI 
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuvė; su Šiluma, Šviesa ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač Jei abu 
dirba. Marųuette Parke. Atsttaukite 
Telefonu: Republlc 0085.

PARDAVIMUI NAUJI NAMAI_
2 Retų mūrinis namas. 8 Ir 5 kam- 
bariai, 2-karų garadžlus; karėto van
denio Šiluma; netoli lletuviėkos baž
nyčios Bridgeporte; kainavo 814,000. 
Parduosiu ui $7,200.00
Marųuette Parke mflrinis namas 4 1» 
4 kambariai; parsiduoda uė pust 
kainos. Del informacijų kreipkitės |: 
Petcr Kraupsimas, 5052 8. IUchmond 
Rtreet. NedėlioJ visą dieną; kitomis 

4 vai.dienomis nuo popiet.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

NEW CITY FURNITURE MART
• — rengia —

2rą Metinį Pikniką
Birutes Darže — 79th ir Archer Avenue

Sekmad., Birželio-June 4, 1939
$1,500.00 — DOVANOMIS — $1,500.00

Šokiams gros New City Radio Orkestrą. — Dalyvauja Radio žvaigž
dės ir juokdariai.

Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite mflsų pragramo: AatradMaiala M startu WSB4J, 1210 kO., 8:80 Iki 0 v. v.

4Bwbuick
AGENTŪRA

Turime pardavimui vkokių modelių vartotų automobiliu 
Prienamomia Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VIOtory 1698

£


