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TRUMPAI 
Raio A Skirias 

Naujas karo impulsas Eu
ropoje, 'Vokietijos užėmimas 
Skandinavijos valstybių ir 
tuo išsukimas Anglijos ir 
Prancūzijos į aktingą jūros, 
oro ir sausumos dvikovą da
vė Amerikos pramonei naują 
linkmę. Anglai ir prancūzai 
trokSta dar daugiau ir moder-
niškesnių karo lėktuvą įsigy 
ti Amerikoje. 

Vokiečiai įspėja Haakoną pasiduoti 

Jau didelį skaičių senesnios 
konstrukcijos orlaivių J. Vals 
tybės pardavė Europos ka
riaujančioms valstybėms. Ta
čiau amerikiečių orlaivių ga
mintojai turi dar naują karo 
lėktuvų konstrukciją, tų lėk
tuvų gamyba dar neišplėsta,' 
jie praktikoje visgi dar neiš
mėginti. Tik žinoma, kad jie 
yra žymiai pranašesni už da
bartinius karo orlaivius. Jie 
per valandą galį išvystyti 
450 mylių gTeitį, ir be nusi
leidimo nuskristi apie 5000 
mylių. Reiškia, vienu kuro 
{pasiėmimu galėtų perskristi 
per Atlanto vandenyną ir 
bombarduoti priešų miestus. 

! 

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS 
KAUNAS, bal. 14. — Ame

rikos lietuvių aukos naudoja
mos tik lietuviams vilniečiams 
šelpti. 

Itš Lietuvos per Odesą Pa
lestinon išvyks 7,500 žydų at-
bėgėlių. Taip pat užsi regisi ra 

IŠMUŠTI IŠ NARVIKO 
VOKIEČIAI PAVOJUJE 

Chambenlain Hitlerį vadina 
pasiutusiu šunim 

NACIAI ĮSPĖJA 
KARALIŲ HAAKONĄ 

BERLYNAS, bal. 16. 
vo 5,500 lenkų, kurie pareiškė j Vokieti jos vyriausybė prane-
norą grįžti į tėviškes, Vokie-jša, kad Oslo mieste nacių su 
tijos valdomose srityse. 

GAL TAS PASKUTINIS 
HITLERIO ŽYGIS 

-
WASHINGTON, bal. 16. — 

| Kariniuose ir diplomatiniuose 
sluoksniuose čia analizuoja
mas Hitlerio užsimojimas 

NORVEGŲ VYRIAUSYBE [ n - i * - ir Norvegių įsiver-
SUSEKA IŠDAVIKUS 

STOKHOLMAS, 

žimas. Daug kas yra nuomo
nės, kad šis Hitlerio žygis yn 

3rariiifi l r a n i e k a s daugiau, kaip tik 
Mtl- -~, . — ™ „ - ~ ™ 1 »- i ' . - 'žaidimas su ugnimi. Jei bus 
Vo daryta nauja laikina vynau-lįąl. 1 6 . - V i s a s pasauhs ^ ^ 

kietija sutinka juos priimti. į * * * ^ ^ ^ sau garbė, Jei p i l i -
šių metų valstybės biudže- l o į r p a s i d u o t u n a u j ( ) s v y r i a n 

tas sudarytas 426 mil. litų ra^^ n u o ž i ū r a L S a k o , t i k t u o 

Haakoną, kad jis grįžtų į Os-jbe didelių sunkumų greitu-, 
mes. tad 

moję. 

Nužymėta Lietuvos ir SSR 

i būdu jis gali išvaduoti savo 
sostą. 

siena 370 kilometrų ilgio. 

Didieji Maskvos laikraščiai 

Anglai tų karo orlaivių no
rėjo jau pradžioje karo, bet 
jie nesutiko sų amerikiečių 
reikalavimais padengti naujų 
orlaivių gamybos mašinerijos 
perorganizavimo ir pritaiky
mo išlaidas. Dabar, kai dar la 
biau beda prispaudė, jau su
tinkanti ir šias išlaidas pa
dengti. 

Naciai sako, kad karalių 
pagrobė buvusios paspruku
sios vyriausybės nariai ir ji 

daug rašo apie Lietuvą, tei- į k l a i d i n g a i įnf0rmuoja apie ša 

ir 

sužadėti 
ko 
(Acme telepboto) 

IŠKELIAMAS AIKŠTĖN 
NACIŲ ULTIMATUMAS 

STOKHOLMAS, Švedija,| 

I kultūros pažangą. 

Šiomis dienomis pasirašoma 
Lietuvos Vokietijos ekonomi
nė sutartis. 

bal. 16. — Norvegų vyriausy
be iš savo si suptos buveinės 
padavė viešumon santrauką 
vokiečių ultimatumo, kuris į-
teiktas karaliui Haakonui ir 
jo vyriausybei balandžio 9 d., 
trimis valandomis ankščiau 

PALAIDOTAS PARYŽIAUS 
KARDINOLAS 

PARYŽIUS, bal. 16. 
Šiandien palaidotas miręts 
kardinolas Verdier, Paryžiaus 
arkivyskupas. Gedulo pamal
dose dalyvavo 5 kardinolai ir 

prieš užimsiant sostinę Ofelo.^ a r k i v y s k u p a i •„ v y s k u p a i . 
Ultimatumo penki posmai 
yra šie: 

1. Norvegijos gyventojai ir 
^kariuomenė turi kooperuoti 
su Vokietija. 

2. Visos tvirtovėms, susisieki 

Tik Amerikos vyriausybė 
BJ 

buvo susvyravusi, ar, alijan-
tams parduodant pečius ge
riausius karo įrankius; nebus ma"j -į į a r o l a i v a į t u r i b f l t ^ 
išduotos priešams (nes vo- d u o t i v o k i e ? iams. 
kiečiai vistiek jų pačiups) A-Į 3 i V i s i n o r v e g ų prekybi-
merikos karinės paslaptys, a r } m a i l a i v a i U l r i b ū t i l a i k o m i 
tais pačiais ginklais po kiek f 
laiko neatsisuks prieš pačią 
Ameriką. 

Tačiau prez. Roosevelt ir 
sekr. Morgenthau galvoja ki
taip. Juodu nori parduoti mo 

ŠAUKIA DAUGIAU 
VYRŲ TARNYBON 

LONDONAS, bal. 16. — 
Anglijos vyriausybė karo tar
nybon pašaukė 850,000 vyrų 
daugiau. Netrukus turės pus
trečio milijono kariuomenės. 

NACIAI UŽGROBIA 
VISUS VARPUS 

BERLYNAS, bal. 16 Nacių 
autoritetai įsakė suregistruo
ti visus Vokietijoje varpus, 
sunkesnius kaip 22 svarus ir 
nereikalingus signalų siste
mai. Varpai bus paimti karo 
pramonei. 

OSLO NACIS ATSIS
TATYDINO saugiose vietose. 

4. Norvegų laikraščiai ir 
radijo turi nutraukti savo 
laisvą veikimą ir kooperuoti 
su vokiečiais. 

• 

5 Vokiečių vyriausybė pa-1 rytos vyriausybės premjeras 
siryžusi sudaryti naują nor- maj. Vidkun Quisling, norve-
vegų vyriausybę su premjeru igų nacių vadas, atsistatydi 

OSLO, Norvegija, bal. 16. 
Į— Patys vokiečiai čia per 
radiją pranešė, kad. jų suda 

derniškiausius karo orlaivius 
anglams ir prancūzams. Jie| m ajoru Vidkin Quisling (nor-,no. Jo vietą užėmė provinci 

vegų nacių vadu). 

Karaliaus Haakono vyriau-

mano, kad tuo būdu dar ga
lima labiau patobulintu orlai
vių gamvbą, surasti naujės-' 
nių patobulinimų, paruošti į - i 8 ^ a t m e t * s> ultimatumą ir 
mones masinei gamybai ir la - !*^"* 0 0 s l ° -
biau užtikrinti tautinę apsau 
gą, Žinoma, juodu teisingai 
galvoja — nedirbant nieko ne 
išmoksi, nepadarysi pažan-

BRITŲ IR PRANCŪZŲ 
PINIGAI NORVEGIJOJE 

LONDONAS, bal. 16. — 
gos; o ir pagamintus juk rei-[Norvegų autoritetai iš čia per 

britų radiją ragina norvegus kia išmėginti, kaip jie prakti 
koje veikia, kiek ir kuo nau
dingesni už kitus. O karines 
gamybos paslaptis vistiek iš-

Taigi anglai gauna iš a-

priimti britų ir prancūzų pi
nigus, kadangi siunčiama ek
spedicija neaprūpinta norve-

gauna įvairiais kitais būdais, j gų pinigais. Paskiau bus atsi 
teista. 

merikiečių x realios paramos,1 gauna užsienio valiutos, pa-
aišku, tik už pinigus. Ir vėl daro mokėjimo . balansą la-
skamba Amerikos ginklų fa-|biau aktyvų ir, antra, sutei-
brikai, kala Europai žudytis! kia vietos bedarbiams darbų, 
naujus moderniškus karo or-Į daugiau išmoka algoms ir] 
laivius ir kitas kariavimo i tuo pagyvina pinigų apyvar-
priemones. Iš to Ameri- tos greitį ir pakelia žmonių 
kai dviguba nauda; pirma,! pragyvenimo standartą. 

jos gubernatorius Ingolf Els-
ter Christensen. 

Quisling paskirtas norvegų 

NACIAI LENKAMS 
PARŪPINA DARBO 

BERLYNAS, bal. 16. — 
Okupuotoj Lenkijoj yra kele
tas šimtų tūkstančių lenkų be 
darbių. Naciai praneša, kad 
auštant pavasariui šie bedar
biai gaus darbo žemės ūkiuo
se ir prie kelių tiesimo. 

i •! • r , rk_i e- j • i « « » - t a u SUgTlUS 10 VISI 
laiku prasiveržė Oslofjordu ir-, . '.. ° J 

- - .. A , x' «. pirmiau atsiekti laimėjimai. paeme sostinę Oslo. Šio fjor- r J 

do pakrantėmis yra stiprios Hitlerio įsiveržimas Dani-
norvegų tvirtovės. Pro jas'jon gali būti pateisinamas tik 
priešui veržtis nėra galimy-.tuo, kad Vokietijai stinga 
bių. Bet vokiečiams be sunku maisto, o Danija jo turi pa-
mų teko pasiekti sostinę. kankamai. Bet Norvegijon į-

Dabar pasirodė, kad vokie-j Veržimas nė kiek nepateisi-
lies stovį ir baugina vokie-fgių transportams fjordu ver-j n a n m s - T o k s ž ^ s T^ t i k 

**««• žiantis tvirtovės buvo nutilu- s a u P r i e ^ . Vaičiaus didini-
Anot nacių, iš Oslo pabė - s i o s i r noryegų k a r o ]a ivain i a s* Naciai turėjo žinoti, kad 

gusi vyriausybė su karalium' nesipriešino. i t u o s a v o i s i v e r ž i n r u jie nega-
sostinėje paliko sumišimą, j T a i n o r v e g ų kai kurių va-'1§s a P d r a u s t i geležies rūdos 
Tad norvegų vyriausiojo tei- d ų i š d a v i k l J ž y g i s < N a c i u a_ .importo iš Švedijos per.Nor-
smo prezidento nuosprendžiu' gentai j U O s paipirko. Nepa- ve&i°* uostą Narviką. 
sudaryta nauja vyriausybė ir p i r k t i e m s g į i ž l e i s t i 'n o rvegų Santarvės valstybės dabar 
grąžinta reikalinga tvarka. J vyriausybes vardu klastoti į- Norvegijon siunčia savo gau-
Tad ši vyriausybė yra teisėta, g a k v m a į nesipriešinti vokie- s i n ^ k a n m ? ekspediciją. At-
pareiškia naciai. U;*™ rodo» ten vokiečiai bus sunai

kinti, jei nenorės pasiduoti. 
Pasprukti — visi keliai uždą-
ryti ir saugomi. 

Čia spėjama, kad jei Nor
vegijoje nacius ištiks nelaimė, 
tai šis Hitlerio žygis, matyt, 
bus paskutinis. Nes, kiek gir
dėta, vokiečių karo vadovybė 
buvo priešinga šiam Hitlerio 

į užsimojimui. 
(jialimas daiktas, kad jis 

I po nepavykimo Norvegijoje, 
bandys dar įsiveržti į Olan
diją, ar Belgiją, o gal dar ir 
į Balkanus. Bet vargiai tas 
bus vykdoma, kai nacius iš
tiks smūgis Norvegijoje. Vo-

NARVIKO VOKIEČIAI 
PAVOJUJE 

f . 
STOKHOLMAS, bal. 16. - , 

Britai ir norvegai turi savo 
žinyboje šiaurinės Švedijos 
uostą Narviką. Vokiečių da
liniai pabėgo į kalnus. Sako
ma, kai kurie išilgai geležin
kelio nešdinasi Švedijos link. 

Britų ir norvegų kariuome
nė imasi visų priemonių už
daryti vokiečiams pasprūki-
mą ir juos sunaikinta jei no
rėtų pasiduoti. 

10,000 NORVEGŲ 
PERiJO SVEDIJON 

GOTEBORG, bal. 16. — 
Nuo vokiečių įsiveržimo Nor
vegijon apie 10,000 norvegų, 
įėmus 3,000 karių, perėjo Šve-
dijon. 

CHAMBERLAIN SMERKIA 
HITLERĮ 

LONDONAS, bal. ,16. — 
Kalbėdamas vienam susirinki
me ministras pirmininkas 
Chamberlainas pareiškė, kad 
britai kovos iki tas nacių pa
siutęs šuo bus sunaikintas. 

Nacių agentai veikė sąjun
goje su norvegų nacių va
dais, žinomais vidaus prie-| 
šais. 

Norvegų vyriausybė jau pa 
šalino ir pasmerkė vieną iš
daviką. Jis yra Kongsvinger 
tvirtovės viršininkas maj. 
Hoch Nielsen. Apie kitų va
dų nusikaltimus renkami įro-į 
dymai. 

PATARIA TRUMPINTI 
DARBO VALANDAS 

WASHINGTON, bal. 13. —. A.. 
^ , ,. . ... , • 'kietiios karo vadovybė gali 
Federalinio monopolijų komi-j J. . . . v 

apklausinėjamas CIO teto 
Steel Workers Organizing Co 
mmittee pirmininkas Philip 
.Murray pareiškė, kad nedar
bą mažinti reikalinga visose, 
pramonėse įvesti 30 vai. sa 
vaitės darbą. Be to, atleidžia 

kartais susimesti prieš savo 
diktatorių, kurį šiandien vi
sas pasaulis smerkia. 

AMERIKIEČIAMS SKAN
DINAVIJOJE YRA VARGAS 

WASHINGTON, bal. 16. — 

BUKAREŠTAS, bal. 16. 
Rumunijos vyriausybė nus
prendė neeksportuoti kviečių 

kariuomenės demobilizacijos Vokietijon. Kviečiai pačiai 
viršininku. Rumunijai reikalingi. 

HITLERIS KOVOSIĄS 
BE PASIGAILĖJIMO 

ŽENEVA, bal. 16. — Bu-, Rtasijos klausimu Hitleris 
vęs T. Sąjungos komisionie-t sakęs, kad vokiečiai geriau 
rius Dancige dr. Kari M. (kaip kas kitas pažįsta rusus. 
Burchardt iškelia aikštėn,'šimtai vokiečių karininkų 

jAnot jo, pasaulis neturės r a - ^ . ^ .§ ^ ^ a l i n i n k a m s Švedijoj ir Norvegijoj esan-
turi būti išmokama mažiau- tiems amerikiečiams, kaip 
sia nors po 500 dol. jų gyve- pasirodo, nėra priemonių tuos 

I mybės, tautos neturės taikos 
J ir nesijaus apsaugotos nuo pa 

vojaus iki tas piktas šuo bus 
gyvas. 

Patys vokiečiai yra kalti, 
kad jie nenusikrato tais pik
tadariais, kuriems niekai yra 
religija, gailestingumas, teisy 
be ir teisingumas. 

kad prieš vokiečių įsiveržimą 
Lenkijon Hitleris jam pareiš
kęs, kad jis neturįs Wilhel-
mo II (buvusio kaizerio) 
skrupulų ir su Vokietijos prie 
šais " kovosiąs be mažiausio 
jiems pasigailėjimo ,\ 

Jis tai pasakęs, kai lenkai 
buvo nusistatę nieku būdu 
gražiuoju nepaduoti Dancigo. 

o-
tarnavę rusų kariuomenėje. 
Patirta, kad rusai neturi 
fensyvos pajėgumo. 

Hitleris sakėsi, kad jis bū
tų patenkintas Klaipėdos ir 
Dancigo prijungimu Vokieti 
jon. Deįa, kiekvienam jo pla
nui britai su prancūzais statė 
kliūtis. 

NUSKANDIN? BRITŲ 
;KRUIZERĮ 

BERLYNAS, bal. 16. 

nimo pradžiai. Pagaliau fede- kraštus apleisti. Švedija ne-
ralinė vyriausybė turi įsteigti turi laivais susisiekimo su 
visą tinklą mokyklų bedar
biams juos paruošti naujiems 
amatams. 

Murray sako nedarbą sukė
lė šis mašinų amžius — pa
žanga technologijoje. Anot jo, 
per paskutinius dešimtį metų 
technologija iš plieno pramo
nės išstūmė mažiausia 30,000 
darbininkų. Už keleto metų Vokiečių karo vadovybe pra

neša, kad vokiečių bombone-Įdar apie 40,000 darbininkų 
šiai Norvegijos pakrantėse 
nuskandinę britų kruizerį ir 
sunaikinę vieną jūrinį lėktu
vą. 

MASKVA, bal. 16. — Lai
kraštis Moskva Bolševik ra

šo, kad naciai Skandinavijoje 
'laimėsią, ir britai su prancū
zais ten susilauksią smūgio. 

neteks darbo. Tas pat yra vi
sose pramonėse. Mažosios 
kompanijos, neturėdamos iš
tekliaus įsitaisyti tobulina
mas darbo mašinas, griūva. 
Lieka tik stambiosios bendro
vės. 

REMKITE, SKLEISKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

Danija, O Norvegija šį kartą 
atkirsta nuo viso pasaulio. 

Norvegijos sostinėje Oslo 
esamieji amerikiečiai negali 
to miesto apleisti, nes visi ge 
ležinkeliai ten uždaryti. Lai
vais niekur negalima išplauk
ti. 

Washingtone ieškoma prie
monių, kaip tuos žmones iš 
ten ištraukti. 

PLATINKITE "DRAUGĄ1 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas debesuotumas ir 
šalta 

Saulė teka 5:06, leidžiasi 
6:33. 
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lengviau ginti ir dėlto, kad santarvininkai 
stengiasi pagelbėti. * 

Sunku Norvegiją užkariauti, bet kartu yra 
sunku iš len įsibnovusius vokiečius iškrapš
tyti. 

LAIŠKAS IŠ VBL1NIAUS 1 

eių dabar rusų ir vok iečių vai- trukdyti lietuvių aspirantų 
džioj. | eeminarijon įpriėmimą, tuo tai 

Su visais neramuoliais ir pu buvo ieškoma kandidatų j Pereitai rudenį Lietuva per- ypač jaunimui ?ir pO šiai die-
gyveno nepaprastą džiaugs- nai uoliai vykdo. Ton mintin ! m i i š m i n k a i s v a l d ž i a v b a l a i ' k u n i ^ s n e l i e t u v i u ^erm^ 
mą: atgavome Vilnių. Jau veikia ir likę čia lenkų inte k * l a i k ė s i humaniškos, bet muose kraštuose. Dabar štai 

Norvegija yra panaši į pietų Amerikos! g p a J i u 1 0 i r u ^ o ^ visi lektualai i i -vadaij .pmegų pri k a f t u Į* įvirtos bei nuosek atėjo .niomeiius, kada ir nu-
respublika čili. Abi yra ilgos, abi driekiasi L i e t u v o g r a d i o ^ ^ b u v o s i d e j o i r į ^ v i s b į Lei&jos su- h f taktikos. Policininkai ža tautinti mūsų tėvynes rytai 
n n i i i m u « k i I r o 1 * l i i sv+svr. n I-v i trr*** B i a i l v A S KT/"v%» pajūriu, abi kalnuotos, abi yra siauros. Nor 
vegija yra 1,100 mailių ilgio, o pločio kai 
kuriose vietose tėra 60 mailių, o kitose 2o0 

gulte aipgulti. Gaudėme žiniai bėgęs elitas. Jie tarsi nujautė 
apie ėjusius pasitarimus Mas- kad Lietuva bent kurį laikg 

vi vilniečius Savo aukštu u- pajuto reikalą grįžti į tautos 
giu, gražia uniforma ir man- kamieną. Ir mūsų valstybe ir 
dagiu apsiejimu; tačiau tif Lietuvos Bažnyčia sieks ati-

no amžiais darytų mūs*. maUtaT N o r v e r i i " r D a T ū n 7 S ž v t a s Uank* k v o J e ™ V i , n i * » 3 Lietuvai bus vieninteliu kraštas, km - £ » ™ " ™ ; . • » " • l" - » -
i f ^ o S t i S » £ ! ! * £ ? £ U o d i m o , įr k a da Kaun^jie, lenkai, bent šiek tiek U P * * 8 P****** sugebėdavę ta.sy.no p p p uaryx, mus, 
mis, nordaos vadinamais, rakrantemis yra *• ?» J > . ' . . • . . • - - i pavaišinti neramius vaikėzui tautai skriaudų; p mioj p 
apie 150,000 salų ir salelių. numų minios džiūgavo del p a - v i a u galės kvėpuoti, jie žino-J . • , , ; , - , « Z u » *• 

J T ! . , , . , » , „ ^ š l y t o s sutarties, to pat jo mūsų žmoniškumą ir atlai-! ^ k ^ o m i s k. basomis', ka> vietoj athetnv.n.mo bažnyčių 
Norvegijos kalnai sietaa iki 3,000 pėdų ^ , d a r ^ j i e nume- «ie viena kita kart, paniėg. Lietuvos rytuose. Mato tat ir 

aukščio. Gyventojų tun tok apie 3 minjonus.j «^ M a g i n a i i g a t e į panaudoti mūsų pe. n o s u M t i ' " " * < * tei d e»">n ! • * « • • Vilniaus bažnytine 

Vidujiniai priešai valstybei yra daug pa
vojingesni, negu išoriniai. Nuo savųjų sun
kiau apsisaugoti, negu nuo svetimųjų. 

Spauda šiomis dienomis iškėlė įdomų da
lyką iš Norvegijos gyvenimo. Pasirodo, kad 
ten aukštųjų pareigūnų tarpe atsirado išda
vikų. Tokių atsirado net kariuomenės vir
šūnėse. Jie išdavė vokiečiams paslaptis, įda
vė planus, reikale a.sisakė kraštą ginti. Del 
to vokiečiams pasisekė taip greit užimti Nor
vegijos sostinę ir kai kuriuos strateginiu 
atžvilgiu labai svarbius uostus. 

Nors išdavikai yra susekti, bet tautai nuos
tolis jau padarytas. Reiks daug kraujo pra
lieti, daug turto pakloti, kad bus ati.taisyta 
išdavikų padaryta tautai skriauda. 

Ligšiol Vokietijos naciai daug laimėdavo 
išdavikų, šnipų pagalba. Jie beveik niekur 

pasiekė aukšeiatfsio laipsnio didelį nuolaidumą, atsparume 
spalių p a b a i g i kai mūsų ka-1 stoką. Tad nenuostabu, kao 
riuomenė triumfaliai žygiavo lenkuose galėjo subręsti min-
į savo amžiną sostinę. Tą die- tis, kad Vilnius — bus Len 

miantis karo meto įstatymais 
— visa eilė jų buvo suimta. 

, ;L • i jį* v \ I, .. t . i - *•:>_:,«_» i,1Tv nuteista ir sušaudvta, apie ką pozicijose iki paskutiniosios, 
ną tikrai daug ašarų buve knos valstybes atgimimo lop» -. , A 4V , , . , .• > * T 7 ,,., 

Kadangi vokiečiai užbėgo už akių santar
vininkams ir Norvegijoj įsistiprino, tai da
bar santarvininkams yra sunki užduotis su
rasti būdą išsodinti ten savo kariuomenę ir 
pageloeJi norvegams apsidiroti su vokiečiais. 
Vokiečiams didelė galybė užpuolimui ir ap-

& , . i 0 j * Lietuvoje išlieta, Bet tai bu-;svs. Ton mmtin lenkai ir enu 
sigymmui yra jų oro laivynas. Savo oriai- J -**v

 L Tt\*' į i r i . . . •f.. j tikrais plakatais gyventojam* 
viais iie o-aM ne vien statvti navoiun Nor- v o ^aangsmo ašaros. Verkė-Įkurti Vilniuje slaptas orgam ^ . ^ «'. 
\iaas jie gaii ne vien si»*y&i pdrvojun mm #v # i - -« į« - ia ; paskelbia. Tai grąžino mies 
vegijoj išsodinamus santai vininK?ų kareivius , ;m e l s džiaugsmo, beklausyda-1 zacijas. a aciau msnaude n 
o taipgi gali trukdyti jų transportavimą j ū - ! n i i radijo pranešimų, nors ii i mūsų saugumo organai. Dai 
roję. Vokiečiai jau skeioia, kad dėl jų oriai-'negalėjome pamiršti rimtų f ak j prieš porą mėnesių jie išaiš-
vių veiklos jūroje keletas anglų iransporti-|tų, kad bolševikai, einant su-; kino ir suėmė arti 100 "Pols-
nių laivų turėjo grįžti namo. Santarviniu-1 tartimi, steigs savo bazes; kad jka valčonca" organizacijas 

stracijas. Plėšikai ^r,žmogžu vadovybė; tačiau, spekuliuat 
džiai — va^ys neglbstonii. Re dama, kad karas gal baigsis 

taįp kaip lenkai norėtų, ma
tyt, nusprendė laikytis savo 

miesto karo komendantas tau 

tui ir fsričiai 'ramumą ir sau-

lš to didelis ir gilus konflik
tas tarp jos ir Lietuvos vy
riausybes. Kol karas tebesi
tęsia — Vatikano rankos su 

gumo jausmą. Kai kurie stoję rištos. Tačiau šiaip ar taip 
LietuvOš: tarnybon lenkų pe-1 sis karas baigsis —- mums vie-
dagogąi neiškęsdavo nepakur na aišku, kad Vilnius ir Vii 

kams šunini savo Kariuomenę išsodinti dari drauge su Vilniumi Lietuva narių. Jon buvo susispietę 
ir dėlto, kad Norvegijos pakrantės yra kai- imasi sau nauja didelį vargą 
nuotos ir nedaug tėra vie.ų, k j r karinome 
nę galima išsodinti. Norvegijos gi uostų dau 
guma jau vokiečių rankose. 

Jei pavyks vokiečiams Norvegijoj įsistip
rinta tai jie iš to turės daug patogumų. Jie 

nedarė žygio, kol nesusirado žmonių, ku-1 galės Norvegijos pakrantes naudoti preky-
riuos galėtų papirkti ir užkinkyti judošiš- • bai. Jie tomis pakrantėmis ir iki šiol nau-
kam darbui. Taip buvo paklupdyta Austri- \ dojosi, tik anglams padidinus ten blokadą 
ja, Čekoslovakija, taip nuo Lietuvos atplėš-! laivų plaukiojimas pasidarė labai pavojin

gas. Toliau Danijos ir Norvegijos pakrantė
se vokiečiai turės orlaivių stovyklas, iš ku
rių darys puolimus ant Anglijo® karinių, pre
kybinių ir žvejini<ų laivų. Toliau santarvi
ninkų padėtis pasunkės dėlto, kad nuo da
bar jokių sau reikmenų negaus nei iš Da
nijos, nei iš Norvegijos, nei iš Švedijos ir 
negalės naudotis jų prekybinių laivų patar
navimu. 

tas Klaipėdos kraštas. Tuo keliu, kaip išro
do, ėjo ir prie Danijos ir Norvegijos užgro
bimo. Bet čia ne viskas Jaip jau sklandžiai 
išėjo. Nors šnipų ir išdavikų susirado, tačiau 
tenka kariauti ir su vietos žmonėmis ir su 
jiems į talką atėjusiais britais. 

Šiais laikais, žinoma, ir visuomet, tos val
stybės yra stipresnės, kurių piliečiai yra są
moningi, ištikimi, kurių tarpe mažiau palin 
kusių į išdavystę, parsiduoti. Norvegų tauta, 
rodos, ir kultūringa ir vieninga, bet vis dėl Oiovanni Papini, garsusis rašytojas, išleido 
to ir jų tarpe atsirado išdavikų taip kritiš- | naują knygą "Itaiia Mia", apie kurią rašy-
koj valstybės gyvenimo valandoj. Laimė, kad damas Igido Giprnini, sako, kad ji be kitko 
išdavikų darbas dar ne visai pavėluotai bu- reikiamai įvertina katalikiškąją idėją — 
vo susektas. "Daug kas bandė naują Europą atkurti. Ita

lijos katalikams yra tik vienas sprendimas: 
kiiKščionytė, kitados Europą sukūrė. Baž
nyčia ją gali vėl atstatyti". (KSB) . 

daugiausia studentai ir St. 
atstatyti nuskurusį, išbadė- Batoro univ. mokslo persona-

jusį kraštą, išlaikyti ko ne lo nariai. Šią organizaciją lik 
šimtą tūkstančių svetimų at- vidavus, netrukus susidari 
bėgėlių, planuoti ir pradėti slapta kariškoji organizacija, 
atlietuvinimo darbą; kad a- kurios net apie 200 narių bu 
napus .naujų sienų l ik^ ^dar 
šimtai tūkstančių mūsų krau
jo brolių, iš kurių per šim-

vo suimta. Abiejų organizaci
jų teismai jau baigiami ruoš
ti ir netrukus pasaulis suži 

tas tūkstančių gyvų lietuvis- nos, kaip lenkai atsidėkojo ui 

Vilnius Atgija 
Vakar gavome didelį laikraščių pluoštą iš 

Lietuvos. Gavome ir laiškų. Keletas jų atė
jo iŠ Vilniaus. 

Laikraščiuose labai daug žinių iš Vilniaus 
gyvenimo, kuris ten kas kart vis labiau at
gija ir įsisiūbuoja Gyventojai, net ir kita
taučiai, aiškiai pajuto, kad naujieji ir tik
rieji Vilniaus krašto šeimininkai atėjo ne 
tik su duona, bet atsinešė su savim gerą 
tvarką ir visus lygiai, teisingai traktuoja. 
Del to net lenkų laikraščiai jau palankiau 
rašo apie Lietuvą, nes jų skaitytojai juos 

kai kalbančių lietuvių. Visa 
tai negalėjo būti pamiršta, 
bet paties Vilniaus su jo sri 
timi atgavimas tarsi užtemdi 
visus anuos reikalus ir numa 
tomus vargus. Ta (proga aiš
kiai pasirodė, ,kaip neapsako<-
mai brangus lietuvių tautai 
yra Vilnius. Įr bus jisai juo 
brangesnis, juo didesnę kai-

rną už jo atgavimą reikės mo
kėti, juo daugiau pasiaukoji
mo tauta turės parodyti 'savo 
sostinei ir jos sričiai su visa 

Lietuvos svetingumą ir žmo 
niškumą. 

Eeikia čia pastebėti, kai; 
šį karta Lietuva atėjo į Vii 
nių jau daug geriau pasinio 
susi, kaip prieš 20 metų. Atė
jo su įplanu ir su 'sistema. 

Buvo aišku, kad pirmasai 
darbas bus — tai alkanus pa
penėti ir nuogus pridengti. 
Čia daug padėjo'mūsų galingi 
kooperatiniai centrai. Pieno
centras ir "Lietūkis*', o taip 
pat ir Maistas. Jie pirmomis 

stę prieš Lietuvą vaikų bei 
gimnazistų; šie sukeldavo mo
kykloje triukšmų. Ir čia buvo 
elgiamasi gana. griežtai. Ii 
riaušininkus ir jų kurstytojus 
pašalindavo; likusieji greitai 
nurimdavo. 8iuo metu visose 
mok 'k i >se darbas eina nor-

SJ 

maliai n* tvarkingai. 
Bidžiausį lūpestį mūsų vai, 

džiai ir visuomenei sudaro 
bažnytinis klausimas. Čia pa
dėtis visai nenormali. Visa 
dvasine vyskupijos vadovybė, 
vi ?a kapitula, visa kunigų se
minarijos vyresnybė ir profe
sūra — lenkai. Iš 185 dabar 
tinės diecezijos kunigų tik 31 
lietuvis, iš jų tik 25 tinka 
pastoracijos darbui, ir dar iš 
tų bene 5 bedarbiai, negauna, 
vietų. Iš arti 100 seminarijos-
klierikų tik 4 lietuviai. Nuo 
seno buvo laikomasi taktikos 

Belgų Dienraštis Apie Vilnių 

t.-

Belgų die-:aštis "L'Avenir Be lge" įsidė
jo kaipo laUką iš Lietuvos straipsnį antrašte: 

tai verčia daryti. Gyventojai neužmiršo, ko- 'Vilnius sugrįžo į motiną t ė v y n ę ' \ Straips-
kia tvarka buvo prie lenkų valdžios, koMa n\ je primenama administracijos linija, kuri 
prie rusų ir mato, kokia yra dabar. Jiems skyrė sostinę nuo visos Lietuvos. Vilniau: 
buvo tvirtinama, kad Lietuvos valdininkai 
kažkokie laukiniai žmonės, žiaurus ir t.t. Bet 
netruko patirti, kad jieons buvo meluojama 
Dabar mato, kad turi reikalą su kultūrin 
gaiš žmonėmis, kurie meka ir gerą tvarką 
palaikyti, ir padėti, ir reikale sušelpti. 

Lietuvių kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas atgautame krašte, kaip pastebime, vir
te verda. Taip ir reikia. Svarbu tą judėji
mą visokiais būdais remti, kad jis dėl lėšų 
stokos nesustotų. 

Vilniaus krašto lietuviams dirbant ir vi
sai tautai jų darbą remiant, nė nepajusime, 
kaip tas kraštas bus visai atlietuvintas. 

Nelengvas Daiktas Iškrapštyti 
Vokiečius iš Norvegijos 

Italijos vyriausybes organas Giornale d' 
į taka skelbia, kad Daniją ir Norvegiją ui- palaikyti ūkinio gyvenimo pusiausvyrą. Lie-

I 

sugrįžimas buvo su dideliu džiaugsmu sutik
tas visų gyventojų, kurių kiekvienas kentė
jo dėl atimtos Gedimino sostinės. Straipsnyje 
toliau primenama Vilniaus praeitis, jo buvęs 
turtingumas ir kultūrinė bei istorine reikš
me, pažymint, kad, lenkams valdant, Vilniujs 
negalėjo normaliai plėstis, nes neturėjo su
augusio BU savimi užnugario, reikalingo jo 
klestėjimui. Toliau kalbama apie Lietuvos 
pastangas pakelti senosios sostinės gyveni
mo lygį iki viso krašto lygio. Užsimenama ir 
apie vidaus paskolą Vilniaus reikalams. Tarp 
kitko, pastebima, jog daug kas stebėjęsis, 
kad Lietuvos vyriausybė nustatė tokį aukš
tą lenkų; aloto kursą, tuo tarpu, kai Briuse
lyje už lenkų zlotą tebuvo mokama 0,25 fran
ko. && pat paaiškinama, jog Lietuvofe vy
riausybė tai (padarė, atsižvelgdama į sunkią 
padėtį žmonių dėl baro įvykių ir norėdama 

Lietuva sutapdyti. Lietuva: a- dienomis atvarė į Vilnių išti-
tėjo į Vilnių tam, kad iš jo sus traukinius reikalingom* 
daugiau nebeišeiti. Į Lietuvf ' maisto produktų ir prekių, 
atnešė ramybę, tvarką ir d;uo. i Toliau, reikėjo įlieti į sritį 
ną. Suprantama tad, kad vii- pakankamai ekonominio krau 
niečiai sutiko mūsų kariuome 
nę su tikru entuziazmu. 

Bet greitai pasirodė ir at-

jo — litų. Tad buvo paleista 
arti 40 milijonų litų, leidus 
iškeisti zlotus, kurių gyven 

virkščioji gyvenimo pusė. Dau tojai nemaža turėjo — į litus, 
gelis tų, kurie < iš kareivinių Daug kas buvo linkęs kritiš-
katilo pavalgė už dyką sve- kai žiūrėti, kodėl už nusmu-
čių pietų, paskui šnekėjo: lit- kusį zlotą mūsų Finansų Mi-
vinai manė, kad su savo bui 
za im's ir nupirks mus: dar pa
laukite, ne taip lengvai tas 
eis. Didžioji dvasino krašte 
jėga — lenkiškoji kunigįjr 
leido sau ignoruoti ir boikc 

niaus sritis liks jau Lietuvos 
valdžioje ir kad, todėl, po ka
ro tenka laukti ir Vilniaus 
vyskupijos liet. katalikams 
geresnių laikų.' "5 

Dar pora žodžių apie Vil
niaus Geležinį Fondą. Jau nuc 
šių metų pradžios Fondas, 
naujai įsiregistravo kaip sa
varankiška" organizacija, ėmė 
veikti Vilniuje, nes tik dabar, 
Vilnių atgavus, jam atsidarė 
(plačiausia veikimo dirva. Ji-
•sai čia rems ir vykdys platų 
lietuviškos kultūros darbą, 
(Vilniaus Kraštui Remti Dr-
ja susikūrė tik materijaliniam 
šelpimui; tad jisai yra trum
palaikė). Steigiame visuose 
miesteliuose seklyčia?, (lietu
viškos dvasios, kalbos ir kul
tūros vietinius centrUS); to
kių centrų turėsime su laiku 

• • 

(Tęsiny* 7 pus i ) 

Naujos Masinos Atvaizdas 

nisteris mokėjo net 40 lietu
viškų centų. Tačiau tik tuo 
būdu kiaštas galėjo šiek tiek 
atsigauti ekonomiškai. Antra 
vertus tos dešimtys milijonų 
zlotų, kurie dabar suplaukė į 

tuoti Lietuvos respubliką. SL-Į Lietuvos Banką, bus panau-
vo destruktyvią įtaką sulen-jdotos padengimui sąskaitų bu 
kintai Vilniaus liaudžiai vusios Lenkijos firmų, esan-

i. *. J.'.*.Į^wwlc^•?p•/' 

imti rengėsi ir vokiečiai ir santarvininkai. 
Tik, girdi, vokiečiai pasiskubinę tą a likti 

tuvos vyriausybe, norėdama pagelbėti sugrą 
iintų Lietuvai sričių gyventojams, paskyrė 

Kaip ten nebūtų, bet faktas yra, kad Da- j kreditą supirkti 60 milijonų lenkų zlotų, kas 
nija vokiečiu jau pagrobta; o Norvegija gro- j sudarė- sunkią naštą valstybės iždui. Toliau 
biama. Danija negalėjo nei pamanyti apie j minima ūkinė reforma, kuriai įgyvendinti 
pasipriešinimą. Jei ji būt pasipriešinus, tai ] taip pat reikalinga nemažų lėšų. Sunkią naš-
bit susilaukus baisesnio likimo, negu Len- tą Lietuvos vyriausybei sudaro Lietuvą už-
kija. 

Į Norvegiją vokiečiai savo kariuomenę ga
beno šmugelio keliu. Norvegai įsibriovusiems 
vojtiečiams priešinasi dci-t*, kad jų kraštą lietuvių teritorijos dalį*'. 

plūdę lenkai atbėgėliai. čia pabrėžiamas lie 
tuvių svetingumas tiems 4*kurie per ilgus 
metus pasirodė priešais, okupuodami seną Anglų pranešimu sėkmingai apšaudytas vokiečių karo lai

vas Admiral Scheer. ;(Acme teleplioto), 

"Draugo" Spaustuvės Mašiug Fondas 
Kadangi su Naujais 1M0 Metais "Drangas" išeina kasdiei 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytame naują, 
moderniausią LINOGRAPH mašiną. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSTITVilS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo* Spaustuvės Mašinų Fondui įr 
neš $100.00 a) bus įrašomi į 'D&ATOO' BENDROVĖS GAR
BĖ* NARIUS,- b) gaus mūsų dienrašti "Drangą" iki mir
tie* dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodami 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui. §io pikniko 
pelnas f^riftunyji <• Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui, 

http://ta.sy.no
file:///iaas
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KAS ŠIANDIE SKAITOMA 
Savaitine Laikraščiu, Žurnalu Ir Knygų Apžvalga 

veda Eduardas J. Kubaitis 

• » i>^my.; . ; ,^y .^yĄ; .^ 

KO REIKALAUJAMA Iš MOŠŲ 
INTELIGENTIJOS 

Daug kur girdėti nusiskun
dimų, kad apmiręs gyvenimas, 
nėra jaunatviško dinamizmo, 
nėra entuziastų, kurie išjudin
tų snūduriuojantį Lietuvos 
jaunimą našiam darbui ir kū
rybai. 

18 tikrųjų, pažvelgus į mū
sų mieląjį kaimą, į bažnyt
kaimius ir provincijos mies
telius, matome didžiules armi
jas jaunuomenes, kurias ati
tinkamai įtraukus į kultūrinį 
darbų gautųsi milžiniški vai
siai, o darnus Lietuvos jau
nuomenes darbas neštų mūsų 
tautai šviesų rytojų. 

Deja, šiandieninė mūsų jau
nuomenė neturi tinkamų va 
dų, neturi glaudžių ryšių su 
mūsų " moderniajaj'' inteli
gentija ir vieni nuo antrų per
daug nutolę. 

itaip nėra. Amerikoje iptriskai- -, 
j tomą apie milijonai lietuvių.' 
| Bet visą mūsų tautinį ir kul- j 

iš savo peraukštos asmeninės j tūrinį judėjimą išlaiko ir Lie-
ambicijos iki tiek, kad galėtų 
suprasti platųjį} kaimo jau
nuomenės masių troškimus ir, 
kad bent kiek pajėgtų įsigi
linti į darbo jaunuomenės psi
chologiją, Reikėtų, kad tie 
siaurieji inteligentijos rate
liai taptų kultūros židiniais, 
kur rastų priebegą ir sau rū
pimų klausimų išsiaiškinimą 
plačioji darbo jaunuomene. 
Visa tai, daug našiau atsi
lieptų mūsų tautos kultūri
niam kilimui, negu dabarti
nės inteligentų arbatėlės irf 

tuvos reikalais nuoširdžiai rū
pinami tik apie 50,000 lietuvių. 
Šių tarpe tik maža dalis pro-, 
fesionalų ir biznierių, kurie' 
kiek daugiau pasiturį žmonė's; 
visi kiti tautinio gyvenimo rė
mėjai yra darbo žmonės, ku
rie labai dažnai paskutinius 
centus aukoja tautos reika
lams. Kai tokiam, palyginti 
nedideliam skaičiui žmonių 
priseina išlaikyti visas mūsų' George Jessel, 42 metų artistas (kairėj) vedė Lois An-
organizacijas, visą spaudą, ,drews, 16 metų. U. S. ministeris Kanadai James H. R. Crom-
mokyklas, visas tautinis k u l > e 1 1 (viduryj)'buvo pirmuoju pabroliu. (Acme telephoto) 
tūrinis darbas, tai šių žmonių 

Kazys Jakubenas 

Saule Teka, Saule 
Leidžias 

Saulė teka, saulė leidžias — 
skamba iš dainos. 
Kietas vargas nepaleidžia 
nėr šviesios klienos. 

Štai namie mažytis mykia 
sako: Duonos duok! 
Tau veidai seniai sunvke — 
pusbadžiu gyvuok. 

Gatvėj sniegas, gatvėj vėjas.. 
Gatvėj neramu. 
Nuomos, brol, nesumokėjai, 
meta iš namų. 

Baltos gėlės.. Sniego gėlės.. 
Mielas, neraudok. 
Mums netinka ašarėlės, 
priešais vėjus stok! 

**>. 

pobūviai. Žinoma, nesmerktini! tarpe surinkti kad ir 7,000 
• 

ir minėti pobūviai bei arbatė-, dolerių būtų gana sunku ir 

Inteligentija — tautos dva
sia, kuri turėtų suburti apie 
save visas plačiąsias tautos 
mases, kuri turėtų būti kel
rodžiu ir vadu mūsų jaunuo
menei, perdaug apsiribojusi 
savo siauruose inteligentų ra
teliuose ir fperdaug nutolusi 
nuo visumos. Kaltininkų tam 
nenoriu ieškoti, bet tik noriu 
konstatuoti tai, kas yra ne
atidėliotinai taisytina mūsų 
tautos kultūriniame kilime ir 
darniame gyvenime. 

Per spaudą, radiją ir kito
mis priemonėmis buvo imtasi 

lėk, bet smerktinas inteligen
tijos užsidarymas savo siau
ruose rateliuose ir nesiryži-
mas atlikti savo, kaipo inte
ligentijos, pareigos: šviesti 
plačiąsias visuomenės mases, 
džiūgauti jų laimėjimais bei 
pažanga ir padėti joms kilti 
kultūriniu bei medžiaginiu po
žiūriu. * 

Visas dabartinis darbo jau
nuomenės apsnūdimas, visas 
pasyvumas, išplaukia iš to, 
kad \mūsų inteligentija per
daug nutolusi nuo darbo jau
nuomenės ir kad iki šiam 
laikui nesiryžta suartėti. Kad 
minėtai jaunuomenei trūksta 
vadų, trūksta mokytojų, ku-
širdumą ir jų pačių vertę. 

Apakaltinimas jaunuomenės 
— neteisingas, nes ko galima 

iniciatyvos suartinti kaimą su 
. .„ _ „ v . reikalauti is tų, kurie težino 

miestu, ir tas iš dalies pasi-c , , , - , ,- ., • 
sunkų darbą ir nakties poilsj. 

sekė, bet iki šiam laikui nie
kas nesiėmė iniciatyvos mū
sų provncijos inteligentiją, su 
plačiąja darbo visuomene — 
kaimo jaunimu, nors ji ir jų 
tarpe gyvena. Šiam suartini-
mui tik mūsų inteligentijai 
reikėtų pareikšti truputis ge
ros valios, sugebėti nusileisti 

tiems žmonėms būtų sunki 
našta. Kai kuriems, nors ir 
svarbiems reikalams, pav., 
kaip šiam paviljonui išlaiky
ti, surinkimas aukų apsunki
na kitus dar būtinesnius A-
merikos lietuvių tautinius rei
kalus ir prisideda prie grei
tesnio susibDininimo Amerikos 
lietuvių organizacijų, spaudos 
ir kitų svarbių darbų. 

Pereitieji metai visiems A-
meriko's gyventojams buvę ga
na sunkūs. Nusiskundžia lie
tuviai biznieriai ir profesio
nalai pajamų sumažėjimu, dar 
labiau nusiskundžia darbinin
kai. Vien Lietuvių Dienos su
ruošimas pasaulinėje parodo
je perėtais metais Amerikos 
lietuviams atsiėjo apie 500,-
003 dolerių. Ta gausi suma iš
leista geležinkelių, autobusų 
susisiekimui, viešbučiams ir 
parodos komitetui apmokėti. 

LENKŲ ŠMEIŽTAI PRIEŠ LIETUVĄ 
PRANCŪZŲ SPAUDOJE 

Ne paslaptis, betgi, kad būtų pastebėti, kad, jei po-
lenkų propaganda Prancūzijo
je visuomet buvo labai smar
ki ir intensyvi. Gerą tam dir
vą sudarė plati lenkų emigra
cija į Prancūziją visą 19 a. 
To rezultatas — apie pusę 
milijono lenkų Prancūzijoje, 
kurių tarpe nemaža aristokra
tijos ir inteligentijos. 

Žlugus Lenkijai ir įsikūrus 
lenkų vyriausybei Prancūzijo-1 

nas G. Bienaime būtų kiek 
daugiau pavaikščiojęs Senos 
pakrantėse Paryžiuje pas se
nų knygų ir žemėlapių preki
jus, jis būtų radęs ne vieną 
16-to ir il7to šimtmečio žemė
lapį ar Vilniaus miesto pla
ną, kuriame parašyta "Vilna 
Metropolis Lituaniae." Tuo 

i met gal jis nebūtų rašos apie 
didelį lenkų miestą rytuose. 
Kitoje vietoje autorius komen je, lenkų propaganda, aiškus . 

j , , •, T, v tuoia, kad lietuviai pradžioje 
dalykas, dar pagyvėjo. Paas- . . 
trėjo ir kampanija, o sykiu ir 

Tūkstančiai lietuvių vyko į 
Lietuvių Dieną parodoje, kai 
kurie vykdami išleido pasku-

O gaunamą laisvalaikį pralei
džia prie kortų arba stikliu
ko tik dėl to^ kad neatsiran
da žmonių, kurio sugebėtų 
minėtas negeroves pakeiski 
kultūringomis paskaitomis, taip pat, išsieikvojant pini-
pasilinksminimais ir t. p. giškai, daug prisideda ir prie 

I Amerikos lietuvių tautinių 
J. Lazauskas (Liet. Ž.) . r e i k a l ų silpninimo. Parodoje 

šmeižtai prieš Lietuvą. Pasku 
tinių mėnesių " bėgyje daug 
blogo buvo prikalbėta ir pri
rašyta apie Lietuvą, net ir 
tuo metu, kai Prancūzijoje 
veikė griežta spaudos cenzūra. 

Vieno straipsnelio autorius, 
tūlas Georgės Bienaime, sen
timentaliai atidejuoja lenkų 
simpatijas lietuviams, taikin7 

gą ir draugingą — romantin-
gą bendrą praeitį ir lietuvių 

"AR TURĖSIME ŠIEMET LIETUVOS 
PAVILJONĄ PASAULINĖJE 

PARODOJE?" 
Šiuo metu visose lietuvių reikalui reikią apie 7,000 do-

kolonijose vykdomas aukų lerįų. ** Lietuvių Draugai A-
rinkimo vajus Vilniaus kraš- menkoje ' ' siūlo, kad tą sumą Lietuvos paviljone šiemet tais, be abejo, būtų naudin-

tinius sutaupytus dolerius. 0 nesugebėjimą viso to įvertin
ti. Kodėl gi po tiek šimtmečių 
bendros istorijos šiandien tv-
rėtų būti kitaip? Vienoje s4\-
vo straipsnelio vietoje sušun-

puikiai užsirekomenduota, betlka sentimentalusis G. Bienai-
parodoje dalyvavę žmonės, tu- me. Toliau autorius kalba 
rėje stambesnių išlaidų, dabar apie didelį LENKŲ (fgirdė-
nepajėgus ar mažiau pajėgus jote!) miestą rytuose — Vil-
Amerikos lietuvių tautiniam nių, kurį lietuviai antrą kartą 
darbui — organizacijoms, spau gav^ iš rusų. Čia ne pro šalį 
dai remti. 

to neturtingiems gyventojams sudėtų Amerikos lietuviai, ki-
šelpti. Nusistatyta šiam rei- taip sakant, kad visas pavil-
kalui surinkti stambesnias su
mas, ir užsibrėžtas tikslas 

jono išlaikymo išlaidas šiemet 
padengtų Amerikos lietuviai. 

sėkmingai vyksta. Lietuvos\F« visa Amerikos lietuvių vi-
paviljono parodoje išlaikymas suomene išeivijos ir Lietuvos 
yra labai svarbus, jrs turi di-

nieko naujo nebus. Pereitais gas. 
Į 

metais jį aplankė ir matė! Tačiau jei Lietuvoje nebūtų 
tūkstančiai lietuvių. Tie, ku- surasta tam paviljonui išlai-
rie parodoje jau buvo, vargu kyti reikalingų lėšų norėtu-
kartotinai vyksią į parodą, o me, kad būtų priimti mūsų 
jei kuris ir atvyksiąs tai iš išdėstyti motyvai, ir Ameri-

tautinius bei kultūrinius rei- to naudos nedaug būsią. Lie- kos lietuviai taip po t būti] 
dėlės reikšmės Lietuvos IF lie- kalus remtų, tai tokią sumą tuvos prestižui paviljono iš- atleisti nuo šios pareigos 
tuvių propagandai, tačiau tam; nebūtų sunku sudėti. Tačiau j laikymas parodoje ir šiais me- (Vienybė) 

NAPPY \ 

elgėsi su lenkais gerai, bet kad 
prieš keletą savaičių prasidė
ję 'Vilniaus lenkų persekioji
mai. Uždarytos lenkų mokyk
los, gimnazijos ir universite 
tas. Lietuviai mokytojai, gavę 
iš kauniškės Švietimo Ministe
rijos atitinkamų instrukcijų, 
" spaudžia" lenkų vaikus, 
draudžia jiems kalbėti lenkiš
kai ir jiems saką, kad jie da
bar turį džiaugtis atsikratę 
lenkų mokytojų, tų "vagių ir 
nedorėlių," kurie jiems dvide
šimt metų neleidę džiaugtis 
lietuvių kultūra. 

Po šito atpasakojimo eina 
pora sakinių, kurių būdingu 
mas mus verčia juos paduoti 
ištisai. 

— Yra žinoma, kad šitoje 
mažoje lietuvoje (prancūzų 
tekste "Lietuva." šioje vieto
je rašoma iš mažosios " 1 " ) , 
kuri teturi 2,5 milijono gyven 
tojų, 90% politikos veikėjų ir 
valdininkų nesugebėtų įsigyti 
brandos atestato Prancūzijo
je. 

— Lenkijos nebėra ir lenkų 
kalba tetinka šunims!" — šau 
kia jie į ausis lenkų jaunuo
menei. 

— Tautų Sąjungai yra pra
nešta apie lietuvių žiaurumus 

By Irv Tirman, 

Iš namų seniai išvyti, ^ 
nuogi ir basi. į 
tAuk tu didėlis; mažyti, 
laimę gal rasi. ("L. Ž . " 

Vilniuje, o Lietuva nebėra 
Tautų Sąjungos narys. 

Gale straipsnio dar sykį ap
raudama, kad lietuviai nesu
prato, kad lenkai vieni jiems 
tereiškę nuoširdžios simpati
jos, paminima, kad Lietuva 
šiandien nebėra nepriklauso
ma valstybė. — Lietuvos val
džios žmonės, norėdami likti 
savo vietose ir laimėti naujų, 
sutinka būti vokiečių — rusų 
tiranijos apmokamais bude
l ia is" — baigia savo straip
snelį Georgės Bienaime. 

Perskaitęs šį straipsnelį 
klausi savęs: kuriam tikslui 
prancūzų spauda leidžia len
kams taip šmeižti ir kolioti 
Lietuvą. Kas čia nusveria: 
naivumas ar materialių gėry
bių pamėgimas? 

(Lietuvos Aidas) 

"Knyga Ieško Keiiy" 
Mūsų spaudoje labai daž

nai girdima skaudžių nusi
skundimų, kad lietuviai kny
gų beveik neskaitą, nes trims 
milijonams gyventojų 1,000 
egzempliorių yra tik lašas Ne
mune. Bet kas prisimena pir
muosius Nepriklausomybės 

metus, tas žino, kad tada kny
ga nesunkiai susilaukdavo ir 
4,000 egz. tiražo. Nemažesnis 
lietuviškos knygos tiražas daž 
nai būdavo ir tais laikais, kai. 
lietuviai knygas skaitė pasi
slėpę. 

Bet ir draudžiamais laikais 
ir pirmaisiais laisvo gyveni
mo metais mūsuose tvirtas bu 
vo dvasinės kultūros idealiz
mas, knygą pirko beveik kiek
vienas ano meto inteligentas 
lietuvis ir net neretas kaimie
tis. 

Dabar taip nėra. Spausdin
tas žodis, tiesa, yra labai pa
plitęs ir randamas net men
kiausiose pirkelėse. Bet daž
niausiai ten aptinkamas vi
soks šlamštas, kurio Kaune ir 
pastebėti negalima. Tuo tar
pu tikroji knyga, neturėdama 
tokių atkaklių siūlytojų, ne
pardavinėjama prekymečiuo
se, turguose ir šventoriuose, 
nesuranda kelio į plačiuosius 
lietuvių sluogsnius, o iš dalies 
ji ir per brangi paprastam 
kaimo žmogui ar miestelio 
darbininkui. 

Čia ir susidaro visa lietu
viškos knygos tragedija. Mies 
tiečiai nemėgsta skaityti, nes 
susiranda kitokių pramogų, o 
kaimiečiai ir apskritai pro
vincija nesusigaudo, kokia 
knyga kada išeina, kuri ypač 
verta skaitymo ir nesuranda 
pakankamai pinigo jai įsigyti. 
Tiesa, dažnai ir kaimiečiai bei 
darbininkai per vieną valiarą 

I prageria tiek, kad galėtų įsi-
l gyti 4-5 knygas po 3 litus 
l' kiekvieną. Bet dėl to taip pat 

kaltas tas faktas, kad knygos 
neskaitomos. Kas įsitrauks 
į knygų skaitymą, tas atsi
trauks nuo girtavimo. Užbur-
tas ratas 

Lietuviška knyga ieško ke-
liij patekti į miestelius ir kai
mus, nes vistiek kada nors tą 
kelią ji turi surasti. Lietuvis 
nebus vertas lietuvio vardo, 
jei jis neįstengs būti tikrai 
kultūringu žmogumi. O be 
knygos — nebus ir kultūros. 

Lindley Baldwin, 78 m., J. Vaivoras. 
Fort Wayne, Ind. Būdamas (Trimitas) 
15 m. jis buvo ipaskelbtas mi
ręs nuo karštligės, po metų Visose kalbose raštai la-
manyta, jog jis prigėręs. Da-| biausiai užsilaiką ir turį nuo-
bar nepsrseniai manyta jį žu- latinio gražumo, net apart 
vus traukinio nelaimėj, bet jis dieviškai įkvėptų, yra tie ku-
dar tebėra gyvas. (Acme te- rie artymiausiai santykiuoja 
lephoto) I su tikėjimu, raštai Dievo mei-

j lfeOB&ERY 
rtAS TAKEN 
PLACE AT THĘ 

STORE OP 
GENIAU OLD 
MR.BAJLEY 
ANDTHERE IS 
QUTE A BTT 
OF DKlTEMENT.' 

THIS SCENE, 
OP COURSE, 
\ t fXAD NOTBE 

CCAAPLETE 
Wm*OUTTHE. 
PRESENCFOF 
THOSE FEARLESS 
PRESERVERSOF 
LAVVANDORDER, 
NAPPV AND 
HIS BUNCH. 

BUT WERE JUNIOR IN-
VESTIGATORS f HERE'S 
MY BADGEf TM' SARGE 

GAVĘ *EM TO USf 

BOY.r THAT WU2 A 
,ClNCHfWUZN'T IT 

^GOOBER^ 

SURE WUZ.' THESE 
BADGES \WOIK LIKĘ 
ACHARMf l ' M 
THINKIN' UV USIN\ 
MINE AT DE, 

MOVIES 
J'MORRERT 

t. 

aAVE BT 
MAJL 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

ST. ANTHONY'S 

INSURED 

TAUPYKIT PER 
PAATĄ 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N l 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Grabauskas, Sec. 

PP VU.: Pirm., Ketvir., fiestad. t fld • v. • .; Aatr., Tre&ad. t i k i t 

DABAR MOKAME 3 į ^ U 2 PA 0 *™ PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPDOAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

PPT Fedrml Kavinei* and Loaa laaovaace Oor©., Waahinfftom. D. a 

file:///tfXAD
file:///WOIK


U K A U O A S Trečiadienis, baland. 17, 

X 

= _ _ _ 

TĖVŲ KRAŠTO m 
i 

• r — 

banii. Bendro išsilavinimo in-
teligent i nes jėgos yra pertek
lius, o inteligentinių specia
listų, kaip matininkų, kultūr-

DarbininlcŲ Stoka 
Lietuvos Okiuose 

KAUNAS (E) . Paskutiniais 
metais ypatingai pasireiškę^ kų ir kt. jau dabar stinga, 
nenormalumai darbo jėgos pa-%Bendrai, norima sudaryti to-
skirstymo ir sunaudojimo sri-#kią sistemą, kur darbo jėgos 
tyse, del ko atsirado darbo.judėjimas galės būti kontro-
&gų stoka svarbiausioje mfiv, liuojamas ir tvarkomas taip, 
su tautos ūkio srityje — že-Įkaip to reikalauja Lietuvos 
ints ūkyje ir tos darbo jėgos' bendrieji krašto interesai, 
perteklius miestuose, paskati-j * 
no vyriausybę išleisti darbo Vilniuje Steigiama 
rikiavimo įstatymą, kurio pro p\p;nme 
jektas jau yra paruošta**. Dar
bo rikiavimo įstatymu nori- VILNIUS (E). Vilniui ne* 
111a sudaryti pagrinde darbo turint savo pienines, d i d e l ę 
ir tautos energijos tikslingo p»eno dalį teko gabenti iš Kau 
sunaudojimo sistemai sukurti, no ir kitų Lietuvos daliu. 

Yra nunatyta skirstyti darbo 
jėga, derinti darbus, kreipti 
prieauglį į amatas ir profe
sijas, organizuoti darbo jėgos 
pertekliui viešuosius darbus, 
ir rūpintis tikslingu moterų 
darbo jčgos sunaudojimu. Pir 
moj eilėj numatoma sustab
dyti kaimo darbininkų plau
kime j miestus, grąžinti į 
kaimus tinkamus žemes ūkio 
darbui ir nereikalingus mies
tuose darbininkus, suvaržyti 
miestiečiams samdytis iš kai
mo tarnaites ir sykį ant vi
suomet padaryti galą mies
tuose tebežydinčiam bedarbių 
iš profesijos " luomui", įkin
kant ir juos į jiems pakelia
me ir atatinkamą darbą. Nu
matoma organizuoti mokslinio 
ir inteligentinio jaunimo dar
bo talkas sezoniniams ūkio 

Tiems sunkumams pašalinti 
*' Pienocentras'' ryžosi į reng
ti Vilniuje pieninę, iš kurio? 
miestas bus aprūpintas pieno 
produktais. Įvairios pienui 
perdirbti mašinos sumobilizuo 
jamos iš kitų Lietuvos pieni
nių, nes gauti užsieniuose 
šiuo metu yra labai sunku. 

odos dirbtuvių, kurios iš vie- dvarai yra Eišiškių, Jtiūira \ LIETUVIAI DAKTAR/tl 
tinių žaliavų gamina juchias, 'Kaltinėnų, Maišiogalos ir Tra j 

CHlCAuO. ILL. — Baseball žaidime Cubs laimėjo 9 — 5 
prieš 8ox. (Acme telephoto) 

• • • • 

"Pienocentras** taip pat y-
ra perėmęs baigti statyti Vil
niaus) šaldytuvus, 
baigti reikia dar apie 250,000 
litų. Šaldytuvas bus baigtas 
ir pradės veikti birželio lie
pos mėnesiais. Šaldytuvas t.i 

Nelaime Ant 
Geležinkelio 

KAUNAS (E). Prieš Vely
kas, Didž. Ketvirtadienio va
kare Vievio geležinkelio sto
tyje įvyko didele traukinių 
nelaime. (Jreitasis traukinys, 

važiuodamas nesustodamas iš 
Vilniaus į Kauną, įvažiavo į 

kuriems I stotyje manevruojantį darbi-

be. to Vilniuje yra odos dažy
mo, 7 cdoš apdailinimo ir a-
pie 80 pirštinių dirbtuvių. C-
dos apdailinimo ir piršiiirų 
gamyboje Vilnius buvo vienas 
didžiųjų šios branžos centrų 
pasaulyje. Pirštines buvo eks
portuojamos į. Pietų Afrikų, 
Angliju, Olandiją, Švedij.j, 
Šveicariją. Palestiną; ir kit. 
kraštus. Ši pramone galės bū
ti be didesnių sunkumų at
gaivinta, kadangi, kaip eks>-
'portininkai praneša, dar yra 
likę daug prieškarinių užsa
kymų ir gaunama naujų už
sakymų iš Švedijos, Anglijos 
ir Pietų Afrikos. 

kų valsčiuose. Vilniaus mies
to rilose nusavintas 1.52 ha1 

Pinknso Graubardo dvariu-' 
kas, kurs bus išparceliuotas 
sklypais. Pilsudskio ir Želi
govskio dvauii, o<tx be savi
ninkų, paimti valstybės 
bon. 

glo-

Telefouas HEMlock 6386 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marquette Rd. 

Qli*o valandos: 
10—12 vai. ryte 

2—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitariąs. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

nį traukinį. Susidūrime vie
nas keleivis buvo užmuštas, 
32 sunkiau ar lengviau sužeis
ti, du vagonai sutriuškinti ir 

res 14,000 kubinių metrų ta!-j abudu lokomotyvai aplaužyti. 
pos, jis bus pritaikytas svies- Nelaimes ištiktieji skubios pa
tui, mesašy kiauliniams i i 

technikų, statybos dešimtiniu-' bus plačiai naudojamas eks-
darbams, melioracijos, mišku, portui j Sovietų Sąjunga, o 
atželdinimo, kelių tiesimo, so
dybų pagražinimo, akmenų 
auo laukų rinkimo ir kt. dar-

500 ELEKTR 
LEDAUNIŲ 

Dideles Mieros Po 

$89,95 IR $114,50 

galbos traukiniais buvo nuga 
benti į Vilniaus ligonines i? 
čia apie puse, perrišus ir su
teikus pirmąjų, pagalbų, iš li
gonines išėjo, o iš likusiųjų 17 
sužeistųjų du yra sunkiai 'su
žeisti, o visi kiti gerai jaučia-

veliau, susidarius eksporto sa- s i i r tikima, kad greit pagis. 
lygoms, ir į kitus kraštus 

žuviai laikyti. Tarp kita pro 
jektuojama įsteigti rūkyklą, 
gyvoms žuvinis baseiną, ir kt. 
Šaldytuvas be vietos reikalų, 

Dar prie šaldytuvo yra apie Smarkiai nukentėjo vienas 
6,000 ketvirtainių metrų s k l y - ^ a i v e ž i o kūrikas ir vienas ma 
pas, kur ateityje tas į rengt i ! ž i n i s t a * «* v o a š t r u n e r v u yu" 

Odos Gamyba 
VILNIUS (E), 1938 m. Vil

niuje veikė 6 odos fabrikai, 
kuriuose dirbo 300-350 darbi
ninkų ir kurių metine apyvar
ta sieke apie 8 milijonus !cn 
ku zlotų. Vilniaus odots fabn-
kai gamina bemaž išimtinai 
padų odas, daugiausiai su už
sieninėmis žaliavomis, žalių 
odų įvežant iš Pietų Ameri
kos. Pati Vilniaus sritis >u-
vartoja tik apie 10-15 nuošim
tį Vilniaus odos fabrikų ga
minių. Dėl karo, rekvizicijų ir 
daugeliui skolininkų likus vo
kiečių ir sovietu užimtose te
ritorijose, Vilniaus odos fab
rikų finansinis pajėgumą,, Ii j 
ko smarkiai sukrėstas. Prisi
laikant prie vietinės rinkos,, 
kol kada atsiteis eksportas j 
planuojama tuos 6 fabr:kuS( 
sujungti i ir^ppreitii iš da' ;es, 
prie "minkštųjų odų", cliro- į 
Ino, gamybos, naudojant dau-j 
giau vietinę žaliavų. 

Vilniuje esama dar kelętos 

VILNIUS (S) . Prieš Vely
kas Vilniaus Apygarde s Že
mės Tvarkymo įstaiga žemės 
reformos reikalams nusavino 
dar 13 dvarų, bendro plotoj , J ? J „ ? " 
3,040 Im. Naujai nusavintieji 

Telefonas CANal 7329. 

OR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutarti. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną*- SEEley 0434 

Telefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

mmrF—r»"»••'^•ę^mr *F^ 

L A I S V I N U O 
R E U M A T I Z M O 

Mes turime puikų 
būdą reumatizmui 
gydyti, kurį malo
niai prisiusime bet 
kokiam skaityto-
jui-jai, jeigu tik 
kreipsis j mus tuo 
reikalu. Jei ken
čiate skausmą na
riuose, skaudžių 
ar jauslių sąnarių, 
jei kiekviena oro 
atmaina sukelia 
skausmus, tai čia 

jums proga pabandyti paprastą 
ir pigų būdą, kuris tūkstančiams 
padėjo. 

Su malonumu jums pasiųsimo 
PILN4 PAKELJ 7 DIENŲ DY
KAI BANDYMUI, Ir jei pagei
daujate daugiau vartoti, jūs tai 
galite padaryti su menkomis iš
laidomis. Prisiųskite vardą ir ant
rašą: 
EOSSE PRODUCTS 00 . 
Dept. X-6, 2708 W. Farwell Ave. 

Chicago. Illinois 

ir šventadieniais 
ragai susitarimą 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALU ISIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ i T 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDO&: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pajįal sutarta 

Res. 1625 So. 50th Avenuė 
TeL Cicero 1484. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALAKUOS: 
Nuo i — 4 ir nuo 7 — 9 vakari. 

Taipgi pagal suos; 4 . 
Ofise telefonas PROepotl 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421 

pienine ir kiaušiniams sande
liai. 

Laime ir gyvenimo pasise
kimas priklauso nuo ne išori
nių priežasčių, bet nuo mūsų 
paeių. Lubbock 

kretim^. Nelaimes priežastis | 
kilusi del sugedu'^o semafo
ro. Tą diena, buvusi lijundra 
visas vielas buvo aptraukusi 
ledu, tad ir visi kiti signalai 
neveikė. Nelaimes priežastys 
atidžiai tiriamos toliau. 

>»*4Mpa 

— • w 

Duodame Nuolaidą Už 
Seną Ledaune 

Lengvi Išmokėjimai 
5 Metų Uaraneija 

JOS F. BUDRK, 
INC, 

Rakandu k Radio 
Krautuve 

3400-21 Sa Halsted St 
Talafoua* Y&rda 3088 Ii 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius; 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakiey Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakiey Ave., Chicago, Illinois. 

" D A G I N I N K A S " — gv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 VVest Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMISRIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GABSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 &a*t South St., VVilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIBVA" — A.L.R.&. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago, 
ilLmois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studente i r Pro-
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis Coilege, Thompson, Conn. 

" V Y T I S ' ' — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalą*. Metams $2.00. 4736 JSouth Wood Street, 
Chicago, Illinois. 

"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" - savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave,, Cleveland, Ohio. 

UNIVERSAL 
RESTAURAN1 

••atavtm. Krikštynom tr Kito 
ciem tianaieiaiu 8ut«ikt»m P» 

tarną rtm%. 

750 W. 31st Street 
K % RORKŪ8, i»v 

1 ei. Victory 9670 

Akiniai, visokių madų, už $&4i 
pritaikyti akims, i u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Narkat-Kurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budrikę 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poįr'et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yardi 2151 

• — — — 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W « H . •• r • 

tfiL. iAKDS 5567 

DR. FRANK C. KWINN 
•YDTTOJAS IR CHlEUUGAb 

1651 VVest 47th Streef 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sntart'. 

DR. P. J . BEINAR 
(BKINAKAlsKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwortli 1612. 

Bei. — Yardi 395^ 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar-
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

TeL Y arda 3146 
VALANDOS: Nuo I I iki 12, 

2 i k i 4 i r 7 i k i 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 ik. $ 

Šeštadienias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS Ii i C J i i i t U * o W 

ir akinius pritaiko 

3343 S. Halsted Street 

M. P. ATliŪOIONAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9P M 
3147 s. Haisted St Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

Valandos: 3--8 P. M. 
1—4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

««A UAMftJ DVOV 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
l — i i r « : 3 0 — tH3Q w 

ir pagal sutarti. 

DR. F. G. WINSKUNAS 
r r i i b i C l A N and buKULOM 

2io8 VVest Cemiak Kd. 
Ofiso TeL Canal 2Mb 
Oiiso V ai. 2 - 4 ar i —4 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
HA* tei. (Janai 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
UGDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avt. 

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL 

TeL MLDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

M uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 T. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL SfARds 0994 
Rez. TeL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 w. va*. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieaa. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6968 So. Talman A?« 
Bes. TeL GBOvehlU 0817 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2 - 4 ir 7—0 rak. 
K«w. ir Nedeliomie 

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMŲ 10:00 VALANDĄ. RYTO 
1480 KIL. 

R A Š T I N E 
6912 So. Western Avenue PROspect 4050 

^ ^ • ^ ^ * JI1 

• ^ " " • " 
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KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANb 

Statau visokios ru5i<« naujus na 
mus ant lengvu mėnesiniu išino 
kejiiuų. Darau vlsokj taisymo dar
be be Jokio cash |inokejimo, ao> 
lengvu mėnesinių išmokėjimą 
(Isgaunu geriausi atlyginimą k 
Pire Insurance Kompaniją dėl tai
symo apdegusių namų).- Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
auo 6 iki 90 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
FMY8I0IAJT and SUBftBOI 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir auo 6 iki 8 Tai. fak 
Nedeliomie pagal eetarti, 

Offict Tel. YAEa* 4787 
Namų TeL PAOepeet 10M 

TeL YAfidfl 6921 
*ee- KSNirood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vaL nuo 1—3j nuo 6;30—6'JH 
756 VVest 35th Street 

Te) OAXa) « 1 » 

DR. B1EŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Certnak Road 
Valandoi: 1—3 popiet ir 7—H T. a 

REZIDENCIJA 
6631 S. CalifortUa Ave. 

Telefonae RBPnblio 7861 

Ofieo TeL VIRgme 0086 
Reeideacijoe tel BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai . : 1 - 3 ir 6—8:30 P. M 

Nedeliomie pegml entarti. 

rel OANeJ 0267 
Re*. TeL PROipect 644* 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGĄ* 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 0600 So. Arteeian Af% 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popie* 

6 iki 9 vakare 

TeL YARdi 2246 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asmand Ave. 
•rti 47U Street 

TeL: nuo f ryto iki 8 rakete 
8eredoj našai f atarti 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

i ' ^ •ę m i !»•!• 1> p- " W 

Offioe Phone Bee aad Offiee 
PROepect 1028 8868 8. Lesfitt St 
V a l V į ^ pp. ix 7-8 rak. CANei 87M 

OR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

DR. Y. E, SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Arctier Av 

4631 Sa Aahland Ave. 
TU Y A&de 8884 

Pmaedienieie, Tre&edieniaie fej 
'•i 

M, 
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Jubiliejinis Draugijos 
ietas 

Įxiwrence, Mas*. — Kaipo 
bajikietaa, tai, roods, papras
ta* dalykas ir apie tokį neuž-
s i mokėtų nei rašyti, tačiau sis 
bapkietas yra skirtingas ir 
todėl norisi apie jį keletą žo
džių parašyti. 

Turėjome Lawrence Šv. 
Lauryno draugija ir .Dievo 
Motinos Aušros Variu paša I p 
draugija, kurias suorganizavo 
katalikai. 1916 m. atskilus nuo 
Sv. Pranciškaus R. K. para
pijos ir įsisteigus nezaležninr 
kų kirkuzę, atskalūnai puolėsi 
reformuoti ir virš minėtas 
draugijas, kurias pavertė lais 
vamaniškoms. Nors ir šian-
diea tos draugijos gyvuoja 
šiais Šventais vardais, tikre
nybėje yra grynai laisvama
niškos, prie kurių gali pri
klausyti komunistai, socialis
tai Ir kitoki "istai." Katali
kai, netekę vyrų katalikiškos 
draugijos, susirinkę būrelis 
bažnyčiai ištikimų vyrų, vado 
vaujant kun. Pranui Virmau-
skiui ir tuo laiku atvykusiam 
iš Lietuvos kun. Juozui Lan 
kaitini buvo suorganizuoti! 
katalikiška draugija, kuriai 
duota vardas 6v. Kazimiero 
R. K. Pašalpine Draugija. 

Draugija įkurta sausio mėn. 

1920 m., inkorporuota birielio 
man. tais pačiais metais. Dr-
ja sėkmingai gyvuoja iki šiam 
laidui. Draugija aukavo $300, 
kada buvo statoma nauja baž
nyčia, ir įsteigė Saldžiausios 
širdies V. Jėzaus Šoninį al
torių; be to sušelpė daug li
gonių ir ne vienam našlaičiui 
nubraukė ašaras. Draugija 
taip pat vietoje gelių, įnirus 
nariui užprašo šv. Mišias, o 
kada narys yra pašarvotas, 
draugijos nariai, vadovaujant 
dvasios vadui sukalba prie 
karsto rožančių, 

Jubiliejinis draugijos ban-
kietas įvyko bal. 7 d , Švento 
Pranciškaus parapijos salėje. 
Vakariene buvo puikiai pa
ruošta. Vakarienes šeiminim 
fces buvo: p. Kuklavičiene, 
Karlavičienė ir Tamošauskie
ne, todėl ir vakariene buvo la
bai skani. Šeimininkais buvo 
8. Šimonis, K. Karlavičius ir 
S. Padvaiskis. 

Profesijonaly 
Susirinkimas 

Boston, Mass. — Balandžio 
7 d., MDarbininko" salėje įvy 
ko Lietuvių Katalikų Profesi-
jonalų Alumnų organizacijos 
susirinkimas. Pirmininkas p, 
Tarnas Stoškus atidarė susi
rinkimą ir pakvietė svečią 

MlICS 
r^T 

Narvik; 

100 

British forces 
Icnded at Narvik 
and oflitf ports 

down coasr, 
prepcrtd for drtvc 

»Mth to meet 
Germofis 

British contiitue 
air bombordmm* 

of Horweą'mn 
coa$t cifte* Md 

by Germans 

Arrows mik*** 
poHis ©f German 

mechanized 

NOUTH SEA 

ATLANTIC 
OCiAN 

[ ncoien 

* \ SWĘP£N 
NORWAY , 

^Srovonger^ft^| 
\(jn%ti0m9n4Wa\den 

DENMARK 
ii. ^ 

Br. Motuzai ir 
VŪrifeaų Rėmimas 

Filmininkai broliai Motu 

Vilniečių rėmimui — $418.-
40. 

Grand Rapids. Mich. — Br. 
Motuzų filmą, globoje S. L. A. 

Durpiy Lietuvai 
Užteks per 1000 Mėty 

KAUNAS (E). Ekonomis
tų apskaičiavimu, Lietuva tu
ri apie 2,3 milijardus kubinių 

Iš viso iki šiol broliai Mo- " • * » daT™ m a s 5 s - * k u r i o s 

u h . . • . „. . - ,. , t i - l ir ių rėmėjai davė Vii- ftp:e 23,° ™U>™\ , o n ? / » 
uždarbio skiria Vilniaus Ue-'^aus auvargšliairo _ W38.4tt , 8 a M 0 8 d u r p e S - V«rt»J«t dur-
tuviams. jpes tokiu mostu, kaip pernai, 

Už gražiąją vilniečiams pa- dunpių Lietuvai užtektų 1000 

zai ne tik kad rodo gražias 42 kuopei vilniečiams sušel 
Lietuvos filmas, bet neužmirš- pe — $20.00. 
ta ir vargstančių brolių vil
niečių — jie didelę <jalį savo 

Chicagoje ir apylinkėje jie ramą Konsulatas nuoširdžiai metų. 
rodė savo va i r ią s ia s ir įdo- ^ j ą b n y l i a i n s M ^ ^ 
miasias (architektūros, VU- ^ ^ m m { fQ 
maus žygio ^Pasaulines Pa- G r a n d ^ ^ & L ^ ^ J J 
rodos) filmas 16 kartų. Is sių ^ . ^ ^ ^ 
rodymų v*liWiB&*m3 lifco I4U8.- , , , . , . . . ,_ 
. . * / .v : '** vo darbu bei centais priside-

40. Si suma is br. Motuzų . v . . . „ v, . . . 
„ . - „ , A T 3o — Vilniaus našlaičius, nas-

gauta ir Lietuvos Konsulatui T, . .. 
° . . , . . lets ir suvargusius senelius pa-
Chicagoje pristatyta Lietuvai _ . 
Gelbėti Fondui, kurio globoje 
Motuzai filmas rodė ir kuris L&. Konsulatas Čikagoje, 
jiems Chicagoje gelbėjo. I 100 East Bellevue Place 

Norvegijos žemalaoįss, kuriame pažymima vokiečių ir sąjun
gininkų tariamieji laimėjimai. (Acme teleplioto) 

Pilna apskaita seka ir pa- * *. 
rodo kiek kurios kolonijos lie-l V l s a s V i l n i u s Jau 
tuviai, žiūrėdami br. Motuzų N o r m a l ė s e V e Ž e s e 
filmų, prisidėjo prie Vilniaus 
lietuvių sušelpimo: 

adv. Joei W. JSastnmn iš Bos-į H e j a l j s m i n § j i m a s į v y k o j ų n a . 
tono pasakyti kalbą. Svečias ^ ^ mQ QoAwl g i p ^ 
kalbėtojas kalbėjo apie žino. ^ ^ immingi> j a o . 
gų, kaipo tok, ir šių Aemj gfi ( J a J y y a y o d a u g ^ ^ 
valstybių tvarką. 

Kovo 10 — Hollywood sa-

VILNIUS (E). Visose Vil
niaus mokyklose mokslas įėjo 
į visai normales vežės. Prar 

leje, Brighton Park — $32.65. džios mokyklose mokslas pa-
Kovo 12 — J. Gaidelio sa- darė tokią pažangą, kad lie-

= 

VYRAI! GAUKITE DYKAI PO SKRYBĖ
LĘ IR BATUS PIRKDAMI SIUTUS! 

! _ ' 

BClAl^S 
S? 

Ribota110 l^ikm 

w ^ > ' J 

MARKS DUOS 
PORĄ BATŲ UŽ 
$5 IR SKRYBĖLĘ 

UŽ $4 VISIŠKAI DY
KAI, PERKANT SA 

VO PASIRINKTA 
PAVASARINI 

GRAŽŲ SIUTĄ 
VERTĖS $29.95 
-VISKAS UŽ 
TIK 

į kreditą 

mm 
A WEEK PAYS BAUMCE 

ŠTAI KĄ JŲS 
GAUNATE: 

SIUTĄ „ $29.95 
JtiKRYBČLC iM 
BATUS S J M 

Profesionalų bankįetas tre
čiadienio vakare, bal. J.0 d. 
buvo sėkmingas. Bankietas 
įvyko Sheraton viešbuty j , Bos 
tone. 

Profesionalai labai nuošir
džiai atsiliepė apje laikraštį 
'*Darbininką" ir įgaliojo val
dybą suteikti "Darbininkui 
medžiaginę paramą. 

' y 

^ r 

Atlaidai 

draugų, giminių ir pažįsta
mų. Jubiliejaus metu draugai 
jieni įteikė daug įvairių dova
nų įr gelių. 

Ponai Valentinai yra geri 
parapios rėmėjai ir susipratę 
lietuviai. Jįe yra vedę Man-
chesteryje, N. H. Lowelly gy
vena jau 18 metų. Jų šeimą 
sudaro: Napoleonas, Edvar
das, Genovaite ir Albertas. 

lej, West Pullman — $4. tuvių kalbą vaikai jau tiek 
Kovo 14 — Marąuette Park išmoko, jog pradėjo naudotis 

salėje — $38.50. prieinama, vaikų amžiui eki-
Kovo 15 Grigaičio Ar> riama, lietuviška literatūra. 

Vilniaus pradžias mokyklas mitage salėje — $5.20.< 
Kovo 16 — Waukegan, 111. 

— $26.05. 
šiuo metu lanko apie 30,000 
mokinių. Taip pat daugybe-

May<mne, N. J. — 40 vai. G e r o s D r a u g i j o s 
atlaidai įvyks balandžio 21, 

Paprastai 
parduodami ui .... $38.9$ 

Dabar tiktai $23 
Sutaupysite 

$15-95 

Atsiminkite, kad pas Marks jums 
nereikia ir pinigų turėti, {mokė
jus nors $1 rankpinigių, prista
tys visą apsirengimą, o po $1 į 
savaitę, išsimokėsi. 

MARKS 
r 4409 s w t i , 4 6 1 „ Street 

l«»MN s 6306 W Cfrmok 

22 ir 23 d d Visus pamokslus 
sakys tėvas J. Kidykas, S. J. 
Tiems atlaidams stropiai ren
giamasi, kad atrodytų puoš
niau ir kad žmonių dvasią pa
kelti aukščiau prie Dievo. Jau 
atnaujintas didysis altorius. 
Atrodo tikrai gražiai ir puo
šia Dievo namus S v. Mykolo 
bažnyčioje. Naujai perdažytos 
visos statulos, dabar įduota 
paauksinti visi liktoriai, įsi
gytas naujas baldakimas. Pa
rapijiečiai ir draugijos uoliai 
prisideda savo gausiomis au
komis, nes mato, kad jeį lėšos 
eina jųjų pačių sielų naudai 
ir Dievo garbei. Procesijoje 
per 40 vai. atlaidus sodaliečių 
dr-ja, choras ir jaunimas pa
sižadėjo dalyvauti savo tam 
tikrose uniformose. 

Taigi tegul Dievas padeda 
Bayonne lietuviams katali
kams ir suteikia Savo palai
mų visuose jų darbuose. 

Kovo 17 — Davis Square je lietuvių kalbos kursų lan-
Park Auditorium — $24.05. įkytojų yra apie 13,000 ir jų 

Kovo 18 — <jiary, Indiana skaičius vis dar didėja. Vit-

FRANKBUCK 
Penktadienį, balandžio 19 d., 

Chicagos Stadione prasideda 
Greater Olympian Circus. Vai
dinimas įvyksta popiet ir va
kare. 

Kaipo įžymybe, dalyvaus ir 
medžiotojas, gamtininkas ir 
tyrinėtojas "Bring 'Em Back 
Alive" Fraak Ęuek. 

, Jo sugaudyti gyvūnai, šliau-
, žai ir paukščiai bus parodyti. 

— $6.30. 
Kovo .19 

niaus Universitete studentų 
Lietuvių Daiv jau yra 1,000. 

— — » • » ' • ' <mmm 

Parengimas 
New Britain, Conn. — 8v. 

Rožančiaus draugijos vakaras 
įvyks balandžio 21 d., sekma
dienį, tuoj po mišparų. Šioj 
draugijoj priklauso apie du 
šimtai narių; draugija gra
žiai darbuojasi Dievo garbei, 
Bažmyčįos naudai įr narių 
dvasinei gerovei. Draugija ne
pamiršta savo narių ir ligoje, 
teikdama jiems visokeriopą 
pagalbų, ji aukoja daug ir 
misijų reikalams. Dabar pasi
ryžę įtaisyti langų bažnyčioje 
su paveikslu; Nares gausiai 
aukoja, kad tik greičiau su
kėlus fondą. Tad paremkime 
jų pasiryžimus, atsilankyda
mi į M parengimą, bal. 21 d. 

bininkų salėj, Roselande — 
$27.50. 

Kovo 20 — Lietuvių Audi
torijoj, Bridgeporte — $39.30. 

Kovo 24 — šv. P. Mar. Gi
mimo par. sa,lej, Marąuette 
Park — $21.40. 

Kovo 25 — Šv. Antano par. 
•salėj, Cicero, 111. — $39.25. 

Kovo 26 — 8v. Mykolo par. 
salėj, North Sidej — $19.35. 

Kovo 27 — Dievo Apvaiz
dos parap. salėj, 18th St. — 
$36.65. ! 

Kovo 28 — Darius Girėnas 
Memorial salėj — $69.30. 

Kovo p9 — Buv. Meldažio 
salėj, West Sidej — $24.50. 

Bal. 4 — Lietuvių Audito
rijoj, Bridgeporte — $14.15. 

Viso — $429.00. 
Kun. H. Vaičūno $2.03 ir 

Waukegano $4.55 aukos — 
$6.55. 

Viso — $435.55. 
Išlaidų buvo — $17.15. 

^ T ^ « ' • I ' »• " 

TYPEVVRITERS 
A D O I N O W A T H ' N i 5 

— SMAll MONTHIY fAYMfNTS— 
Ali MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPA1REO 
OUI IliUUTS CAlif ON1-TIM HIW.«*CmMI M A M U T U 

+ C T A D TYPEVVRITER 
^ ^ • M | V COMPANY 

«Oi«T C OOLOiLATT, Monogar 
119 VV. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
ISTIMATES—I •-DEMONSTRATION 

Listen to 

PALANUECH'S 
Y0GOSLAV-AMERICAN 

RADIO BROAOCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATlON W H 1 P 
1480 Kilocydes 

(First Station on Your Dial) 
A n n o u n c e d in English 
Fe&turing a Program of 

CUSSICAi AND FOLK MUSIC 

S 

n II • • i i I I 

" 

•^•^^mi m m M H M B M B ^ P 

Mirė Seniausias 
Lietuvis 

I 

Cook County's Didžiausias 
Išpardavimas Į 2 0 Metų 

3 0 0 tš Puikiausių Chicagoje Atimtų Automobilių 
Pardavimui — Praktiškai Jūsų Pačių Kaina. 

2 0 D O D O F < % * J939> li,JH- , 9 < 7 i r l i , ; i 6- k'Wl> niuiji. kai • * v i # v i / y p v j . feMru h U rwil», pųfiai kaip 
3 5 P I Tir*k'Q» 193tt> ••»»». 1^37 ir 1936, kiekvienas par 

kiduoda iMKiai kaip 

Loįvell, Mass. — Mirė Vin
cas Valaitis, 9į umtų aniž. 
Kilęs iš Jurbarko parapijos. 
Kadangi prieš mirdamas pri
sipažino es*|s lietuvis, tai bu
vo palaidotas iš lietuyių pa
rapijos bažnyčios. Nuliūdime 
paliko žmonę ir 4 dukteris. 

Kovo 30 d, iš lietuvių par. 
bažnyčios palaidotas Mykolas 
Morkūnas, 65 metų amžiaus. 
Buvo geras lietuvis ir pavyz
dingas katalikas*. Paliko 2 sū
nus ir dnkteri. 

• • i » • » 

Ponai Valentinai bal. 7 d. 
minėjo savo 25 metų vedybi
nio gyvenimo jubiliejų. Jnjri-

10 PONT1ACS* vlsl j,e >ra kttlp n a u J u t * , | a l lr p"1^1-

$235.00 
$265.00 

duoda ui vos $235.00 
10 CHRYSLERS: 12S. *%»**£*-..????"..* $245.00 
24 OLDSMOBILES: bu ir tobuli kaip sidabriui* dul. $255.00 
§ HLJDSONS: J^ *%*?££' ^T^.fT^T. $195.00 

30 FORDS: ^L^&J&^^^^^Z $125.00 
12 PACKARDS: 25JTJ3 "S+T.Z.•.*?!!.% $295.00 
8 LA SALLES: £Su.18SJ!ll £ ? ym*ingai.. r įS $290.00 

I O D I V M A I I T U C . 1 9 3 9 ' 1 9 3 8» 1 9 3 7 l r l a 3 6 - *'«• varto- COOK f)f\ l£> r L f l ir lV-rU I i l O . ti. Pilnai garantuoti, pbjiai kaip. . ^^^0.\J\J 

18 CHEVROLETS: £S LS,iki.1B36.mod*™:. ̂  $225.00 
15 STUDEBAKERSr^piSi 1 ". 1 ^. .^^. .^ $195.00 

Taipgi turime virs 150 senesniu karu is visu Kamybų ir modelig m J J- ^ y . 
nuo 1835 iki 1932 — visi garantuoti, ui pigiai kaip 3 > 4 D . U U 

Atminkite, kad kiekvienas karas yra piluui garantuotas ir duos jums inetg 
metuM patarnavimu ir patenkinimą. 

Pastovumas -
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
naruu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigas. 

k IglGYKITB NAM4 PEE MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN^ ANT 1LQ\J METCI 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Jos. M. Mozeria, Sec'y. 

: ^ 

Tel. Calumet 4118 
Indėl ia i k l i k v i e n o t a u p y t o j o api lraost i 

iki $6,000.04) Fuderaiin€je |> taigoj e 

-ar-r J1 

<F 

Joms nereikia ir pinigų; me* imsime jūsg 
kasia dali jūs galite išmokėti kaip patogiau. 

kaipo įuiokejimą, o II-

ATDAKA KASDIEN IKI 10 VAL. VAK.. IK VIS.V DIENA SEKMADIENI. 

Cook County Finance Co. 
1340 VVest 63rd Street, prie Loomis St. 

SOUTHVVEST BUILDERS 
& 

REAL ESTATE COMPANY 
Perkam, Parduodam ir Maiaom Namus, Farmas, Lo
tus ir visokius biznius. Taipgi statome naujus ir tai
some senus namus. 

APSKAITLIAVIMAS DYKAI 
Parūpiname Paskolas ant Naujų ir Senu. Namų 

Lengvais Išmokėjimais. 

C. P . S U ROM S K I S , Manager 
6921 S. Western A ve. Chicago, Illinois 

Tel Republic 3713 
Namu Telefonas Prospect 0176 

^ 
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LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

G e g u ž i o 3 0 - t a [palinksmina atsilankiusius j 

N e b e t o K *ų*ų n,*tin* Pikllik*» bet 5iais 

metais jie žada dar daugiau 
Laikas bėga žaibo greitu- palinksminti ir pavadinti su 

mu. Rodos neseniai pradėjo- vo rėmėjus bei geradarius. Jų 
me Naujus Metus, o štai jau gabios ir patyrusios šeiminin-
ir po Velykų ir jau laukiame kes jau iškalno planus daro 
gražiausio ir linksmiausio pa-j kaip prikepti ir privirti P a 
vasario laiko — gegužes meknių valgių, kurių bus užtekti-
nesio. Nepoilgo šils oras, susna i visiems bei visoms. 
žaliuos medeliai ir žolynai, j Visas šio pikniko pelnas 
pražy<les įvairios gėles bei bus sunaudotas senelių prie-
gelynai. Pasiilgę gamtos, mie-| glaudos namo statymo reika-
sto gyventojai gamtos grožy-' lams, kurių yra begalo daug 
bių viliojami pradės važinėti Taigi, brangūs broliai ir se-
į miškus, į laukus, į žolynus sutes, neužmirškite aplankyti 
ieškoti poilsio bei linksmes
nes - ramios valandėlės. Mū
sų visas lietuviškas judėjimas 
bei veikimas persikels iš mie
sto į laukus, į miškelius, į iš
važiavimų rengimo vietas. Vi
sos organizacijos, draugystės 
bei klubai, rengiasi prie di
desnių ar mažesnių įvykių, 
piknikų bei išvažiavimų. 

Jau kelinti metai kaip Ka
talikų labdaringoji Sąjunga 
rengia savo didžiulį metinį 
pikniką gegužės 30-tą dienų, 
Vytauto Parke, kuris randasi 
netoli Šv. Kazimiero kapinių. 
Šiemet jau iškalno labdariai 
rengiasi prie to nepaprasto 
įvykio. Tam darbui jau yra 
išrinkta darbšti ir patyrusi 
komisija, kuri jau sparčiai 
varo darbininkų organizavimo 
darbą. Jiems yra reikalinga 
nemažai darbininkų bei pagel-
bininkų, kurie arba kurios pa 
sišvęstų toje dienoje pasidar
buoti labdarybės labui. 

kapinių ir pasimelsti už mi 
rusių sielas ir po pamaldų at
vykti į Vytauto Parką ir t^ 
nai su Labdariais linksmai 
ir naudingai praleisti gegu
žės 30-tą dieną, nes labdarių 
reikalai turėtų būti visų lie
tuvių reikalai ir jų parengi
mai skaitlingai lankomi. 

Taip gi dar kartą prime
nanti kad Labdarių 5-ta kuopa 
iš Bridgeporto rengia savo 25 
metų Jubiliejaus paminėjimo 
vakarienę ateinantį sekmadie
nį, baland. 21 d., 5-tą valan
dą vakare Šv. Jurgio parapi
jos salėje. Šeimininkės uoliai 
darbuojasi kad pavaišinus at-
silankusius skaniais valgiais 
bei gėrimais. Taipogi bus gra
žus programas, ir geri kalbė
tojai, tarp jų gerb. kun. Ani
cetas M. Linkus ir Dr. Jonas 
P. Poška. 

H.r^hton, Mich. — 53 me
tų Abrabam White prisipaži
no iš pasigailėjimo nužudęs 
savo penkiolikos metų kurčią, 
nebylį ir aklą Bftaų Frederiek. 
(Acme telephoto) 

MORTA KRAUJALIS 
po tėvais Viszdinaite 

Mirė Balandžio 14, 1940 m., 4:17 vai. >popiet, sulaukus 
pusės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Biržų Apskr., Biržų parap., Pilf-ių 
kaime. Amerikoje išgyveno 30 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Adolphą, du sū
nus Edvardą ir Adolphą ir daug kitų giminių ir drau
gų. Namų telefoną* Canal 1703. 

Priklausė prie Dr-jos Palaimintos Lietuves. 
Kūnas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje, 718 W. 

18th St. 
Laidotuvės įvyks Bal. 18 d., 1940. iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-geS 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Vyras, Sūnai, Giminės ir Draugai. 
Laidotuvių Direktorius S. M. Skudas, Telefonas 

MONROE 3377. >* 

Čia ties Triumfo vartai? ras-
!tas nužudytas vokietis inunic. 
įjos specialistas ir vokie'ė mer 
gaitė. Tas gali ir būti prie«a-

jtis Vokietijai susimesti prieš 
1 Rumuniją. 

Šio kampelio vedėjas labai 
nuoširdžiai prašo visų kurie 
tik gali prisidėti prie šio 
švento bei garbingo darbo. 
Juk nėra nieko prakilnesnio 
bei gražesnio, kaip pasidarba-

Pereitam sekmadienį įvykęs 
Labdarių 4-tos kuopos vaka-

^ras gerai pasisekė. Laukiame 
; i_ A • _ v • v v • platesnio aprašymo iš šio pa-

A A 

rengimo. 

RUMUNIJA YRA 
BAIMĖJE 

BUKAREŠTAS, bai. 12, -
vimas labdarybei. Labdariai Rumunijoje pasireiškė baimė. 
visuomet gerai pavaišina ir. Pradėjo veikti provokatoriai. 

MARCELE SRUOGINIS 
(po tčvais S ta nulyti*') 

Mirė bal. 14, 1940, 11:45 vai. 
vakaro, sulaukus pusės amž. 

Gimus Lietuvoje, šakiu ap
skr., Gelgaudiškio parap., Jan
kūnų kaime. 

Amerikoje išgyveno 35 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Justiną, sūnų Artūrą, 2 
dukteris: Albiną ir Marcelę, 
žentą Antaną Būnj, anūkę Mar
celę, seserj Gendrūtą Krasaus
kienę ir jos šeimą ir kitas gi-
gimines. Lietuvoje paliko 3 bro
lius: Juozą, Joną ir Simoną, 3 
seseris: Oną, Matildą ir Kuni
gundą ir jų šeimas ir kitas gi
mines. 

Kūnas pašarvotas 1214 So. 
50th Court, Ciceroje. Laidotu
vėms 'vyks ketvirtad., bal 18 d. 

Iš namų 8 vai. ryto bus at
lydėta i Šv. Antano par. bažny
čią, kurioj 'vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapine* 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
terys, Žentas, Broliai, Seserys 
ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109. 

(Prašome gėlių- nesiųsti.) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu Sallimieru. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTES UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JOSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUŠIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTRS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTTFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukit* — 
REPublic 6590. 

VENETTAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapiniu, 5900 W. l l l t h St., 1 bL į rytus nuo didžiųjų vartų. 

*t look 

OLDER 
youpyctn: 

Why be your og#? Look younger thera your y •art wttk 
Ckriroled hoir . . . with bair that U toit oolorful youth-
Ilke! Those gray ttreak» can be to thoroughly erased 
wilh Qcdrol. the famous Shampoo Oil Tint... a 3-in-l 
treatment that cleant— at it reconditiona CB M TINTS, 
See your Bcdrdreetff todoy and tay: 

^a/uitcUly,... UH/JI 
WrM9 now for h— booklt aod Ir— advic* o* your bak piobltn * 
hxm Clait. Pre.idenf, CJairol. Inc.. 130 W. 46th St., N«w TorJk. N. Y. 

A. 
ADOLFAS ŽIEDAS 
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

bal. 14 d., 1940 m., 2:00 vai. 
ryte, sulaukęs 25 m. amžiaus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Oną, po tSvais Aileikai-
te, seseris: seserj M. Theodo-
rettą, C.S C , šv. Kazimiero 
Vienuolyne, Laurą ir jos vyrą 
Edvvardą šiurną ir Adele; d§-
des: Juozą Žiedą ir jo šeimą, 
Ignacą šileiki ir jo Seimą, te
tą Ievą Kanušienę ir jos šeimą, 
dėdę Julį Žiedą ir jo šeimą 
ir daug- kitų giminių ir draugų. 

Kūnas pašarvotas namuose, 
4426 S. California Avenue. 

l a idotuves jvyks ketvirtadie
nį, balandžio 18 d.. 1940 m. Iš 
namų 8:30 vai. ryte bus atly
dėtas j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios par. baž
nyčią, 44-tos ir Fairfield Ave., 
kur bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines. 

Prašome visas gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: .Motina. Sese
rys, I>edt\s ir Teta. 

Laidotuvių direktorius J. «F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741. 

Tas, kuris turėjo sauvaliu-
gą liežuvį, įpuolė į nedorybę 

Liežuvis neturi danty, c 
vienok kanda. 

I 

FOR DELICIOUS 
SNACKS • • 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just briug out several vari-
eliee of Kraft Cheese Spreada 
and erackera.. . and compuny 
refreshnients are all ready! 
Thete Spreada are grand for 
sandvvichea, appetizera and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot deaign on the 
Swankyswig glaaaea Kraft 
Spreada come in. "* 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankle-
tams. Laidotuvėm.-
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

B U T K U S 
Undertaking Co., inc. 

WUliam A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Diena 

Ir Naktį. 
710 WEST 18TH STREETį 

TEL. CANAL S l « l 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
A I T I D U L A I I I J C DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Antknny B. Petkus 
P. J. Ridikas 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Alotrt V. Petkis 
Lacbam'GZ ir Simai 

4704 S. TVestern Avenne 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25»15 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOIE IR APYLINKĖSE ] 
Gyvas Vilniečiu j Pirnų Kartę 
Reikalu Susirinkimas Chicagoj 

Balandžio 11 d. įvyko tre
čias iŠ eiles vilniečių rėmimo 
reikalu susirinkimai. Susirin
kime dalyvavo virš 20 įvai
rių srovių veikėjų. Buvo gi
liai, nuoširdžiai ir atvirai rū
pimais klausimais išsikalbėta 
ir nutarta, kad organizuoja
mas bendras komitetas Vil
niaus lietuviams šelpti bus 
paskirųjų komitetų bei fondų 
viršūne ir d§s visas (pastan
gas aplėtusiems komitetams 
pagelbėti, juos išjudinti, kur 
reikės — 

BĮUGHTON PABK. — So-
dalieija ir Sv. Vardo dr-ja 
rengia vakarę, kur vaidins 
pirmą kartą Chicagoj "Jau
nikis ir Jaunoji". 

* 

Viskas jau paruošta. Vei
kalo direktorium yra kun. S. 
Jonelis. 

Veikalas yra 3 veiksmų ko-
mediją. Tad, visi prašomi at» 
silaoakyti į mūsų pai-apijos sa
lę balandžio 28 d. 

SVEIKINA KUN. A. LINKĮ) 
Šv. Petro ir Povilo pa r. j 

žmonės šiandien sveikina sa ; 
vo darbštų ir gabų kleboną j 
gerb. kun. Anicetą Linkų jo 
vardo dienoj. Sveikina jį ir 
draugai, kurių jis daug turi. 
Prie tų sveikinimų dedasi ir 
mūsų dienraščio redakcijos 
personalas. 

POLICIJOS KOVOJ SU 
BANDITAIS PAŠAUTA 
DU PRAEIVIAI 

flalatidžio 7 d. įvyko 160 
naujus susverti irj sU8įviemjimo kuopos sus-mas, 

Vakar anksti ryte prie Hal-
O. L.sted ir 79th St. sužeista du 

praeiviai, kai policija kovojo 
su banditais. 

kuo plačiausias mases Vil
niau* darban įtraukti. 

kuriame pirm: J. Enčeris pra
šė nįfcrių prisidėti prie vajaus 

Susirinkimas priėmė konii-Į i r p r į r aš y t į daugiau narių. 
S^mynišką išvažiavimą nu

tarta rengti Rynes Wood, 
teto statutui metmenis ir pa
reiškė pageidavimą, kad sta 
tūtas iki ateinančiai savaitei W e s t e r n įr g8 th St. 
•btitų baigias ir po to organi 
saoijos darbas gyvai pradė
tas. 

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS i kia, kad tauta ir mfisų bro-
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

apie 100; net ir kaimams, kur 
yra mokyklos, įtaisome radio 

liai išeiviai savo aukomis tą 
larbą remtų. Darbo priemo
nes, aukų rinkimo būdai lieka 
tie patys. Tad ir laukiame 

imtuvus, skaityklas, jaunimo! paramos iš Federacijos sky-
menes (klubus). Įsigijome net I rių, visų buv. V. V. S-gos fcky-
3 kilnojamus kino aparatus rių: lai jie atnaujina platini-
Vienas jų veikia Vilniuje, kiti mą Vilniaus ženklelių, Vil-
du važinėja Vilniaus provin- niaus pasų, lai skiria nuošim-
cijoje. Duodame nepasiturin- tį nuo vakarėlių pajamų ir t. 
tiems vaikam* vadovėlius, p. Aukas prašome siųsti tie-
Ruošiamės globoti ir gupažin 
dinti su Vilnium turistus — 
maldininkus. Darbo barai už
imti platūs ir dideli. Tik rei-

siai į Vilnių: V. G. Fondo ĮKo-
miteui. Vilnius, Žygimanto g. 
8, butas 5. Lithuania. 

Kan. F. Kemėšis 

Cicero* lietuvių parapijos 
klebonas kun. Vaieūnas ma
tydamas susirinkusiųjų gerą 
norą ir pasiryžimą dirbti Vil
niaus lietuvių naudai, pasiū
lė atžymėti gražųjį susirinki
mą auka. Kiti tam pilnai pri
tarė ir sudėjo $26.00. Aukojo 
sekamai: kun. H. J. Vaičūnas 
— $5.00, J. Stungis — $5.00, 
J. Rakštia — $5.00, B. Crede-
minaa — $2.00, A. Kandrotas 
— $1.00, A. Valančius — $1., 
J. Motekaitis — $1.00, A. Ba
cevičius — $1.00, Pr. Bastis 
— $1.00, J. Andrulienė — $1, 
a Petrauskaitė — $1.00r U.-i 

Kuopoj yra trys ligoniai, 
kuriuos lankyti apsiėmė Arti 
šauskienė, Juozaitienė, Kasi-
nečienė ir M. Srupšienė. 

Sb&ivienijimo seimui iš kuo-
»pos- išrinkta delegatė M. Šrup-
šienė ir jai kuopa paskyrė 
$50.00. 

Nutarta patiekti seimui įne
šimą, kad daktarui kvotėjui 
ir naujų narių įstojimas būtų 
apmokamas iš centro. 

Rast. 0. Ivinakaitė 

Vaidyla — $1-00, O. Aleliū-
nienė — $1.00. 

Visos aukos perduotos kon
sului Petrui Daužvardžiui. 

i . * 
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Royal Dulkių Valytojai 
tiktai $39 .95 

GAUSITE MAŽĄ VALYTOJĄ DOVANAI. 

Sužeisti 68 m. John Hett, 
10025 Sangamon St. ir 45 me
tų Richard Guiner, 1041 W. 
971h St. 

Banditai buvo pagrobę pi 
nigų mainymo bendrovės (79 
th ir Halsted) menedžerių 
Sam Gagerman prie jo namų 
1518 S. Avers Ave. ir atvežė 
prie bendrovės bustynės. 

Išlipus visiems iš auto, Ga 
german pastebėjo policininkus 
ir ištrukęs iš pagrobikų pra
dėjo šaukti. 

Plėšikai pradėjo į jį šau
dyti. Banditai pabėgo auto-j 
mobilium, bet tikima, jog vie
nas jų sužeistas. 

Willie Bioff (kairėj), Hollywood paveikslų unijos vyres
nysis su Chicagos kalėjimo vyresniuoju Ed. Denemark (de
šinėj). Bioff atliks 6 mėn. bausmę paskirtą prieš 18 metų. 
(Acme telephoto) 

tą patį laiką 140-asmenų par
duota šėrų milijono dolerių 
vertės. 

CHICAGOJ 
pradėta Norvegijos šalpos 
darbas. Darbui vadovauja 
Nonvegian National League. 
Šiam darbui pasižadėjo padė
ti Polish American Council oi 
Illinois ir Czechoslovak Nat
ional Council. 

SKOLINAME PINIGUS d j į B Į j f c 
ANT PIRMŲ MORGICIŲ W m INSURED 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Govenuneut priežiūra. 

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

VEDYBŲ 
leidimus išsiėmė :* Charles Ki-
nel ir Estelle Andriulis; Mit-
chell Strach ir Josephine Ta 
raszka; Joseph EutkoAvski ir 
Helen Kuklewicz; Walter I DETEKTYVŲ 
Muszyniski ir Irene Smolins-, D į u r e laikomas suimtas 29 nie
ki; Joseph asuba ir £melia Uų Thomas Girsch, 2939 Allen 
Posejpal. I (Ave., kuris prisipažino apiplė

šęs 12 grožio salionų. 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

J O H \ PAKEL, Secretaiy 

ATŠAUKTAS ASFALTO 
DARBININKKŲ 
STREIKAS 

Po pasitarimų su Michael 
Carrozzo, StreeT; Laborers uni 
jos viršininku, aid. Roger J. 
Kiley pranešė, jog asfalto 
darbininkai grįžta darban. 

Carrozzo iššaukęs streike, 
nes miestas buvo nusamdęs ne 
unijos darbininkus. Be to, 
Carrozzo reikalauja, kad dar
bininkų algos butų pakeltos 
iki $8.20 į dieną. Dabar dar
bininkams mokama po $7.20 į 
dieną. 

i IŠ PAREIGŲ 
^ atleisti du policininkai — Wil-| 

liam J. Ryan, kuris kaltina- j UARBŲ NESURADO 
mas atėjęs policijos stotin 
kovo 17 d. įgėręs ir William 
J. Kennedy, kuris kaltinamas 
mėginęs įkalbėti sargą, kad 
tas prisidėtų prie unijos, ku
rioj policininlro Sūnus esąs 
vienas viršininkų. 

PINIGUS PRIĖMĖ, O 

V 
Vakar areštuotas C'has. Ma

tus, 500 S. State St. Kaltina
mas priėmimu pinigų nuo dar
bo ieškančių žmonių; o darbų 
nesurado. 

SKELBK1TĖS "DRAUGE' 

m MĖSINĖS 
1142 S. Halsted St., kurios sa 
vininku yra Michael Ventrel 
la, vagys išnešė 10 dėžių kiau 
lių kojų, 100 svarų lašinių, 
clėžę sviesto, radio ir $20. 

WOLK STUDIO 
1945 West 3 5 * Street 

Nereikia daug aiškinti apie Royal valytojus; — visi 
žino, kad Royal valytojai yra vieni iš geriausių. 

Roosevelt Furniture Co. 
2 3 1 0 West Roosevelt Rd. 

CHICAGO, ILI* 

TRAUKIAMI TEISMAN 
. Septyni asmenys, kurių du 

chieagiečiai, traukiami teis
man už pardavimą $1,000,000 
vertės šėrų aukso kasyklų 
Meksikoj. Vyriausybės many
mu kasyklose nesama užten
kamai aukso, kad padengtų 
išlaidas. 

Ši kompanija perėmus ka
syklas ,1934 m. iš anglų kom
panijos, kuri valdžiusi kasyk
las nuo 1905 metų. Nuo 1934 
metų iš kasyklos gauta 
$130,000 vertės aukso, kai per 

Tevij Marijonų 
Misijos Velykines 
Metu: 

Gegužės 2 — 4» Westvillė, 
III. — kun. dr. Kazimieras 
Matulaitis. 

Gegužės 5 — 7, Rochester, 
N. Y. — kun. Adomas Moi-ĮI 
kūnas. 

Gegužės 6 —- 12, Kenosha, 
Wis. — kun. dr. K. Matulai
ti*. 

Balandžio 26 — 28, Shefooy-
gan, Wis. — kun. Juozas 
Dambrauskas. 

Gegužės 4 — 12, Frackville, 
{Pa. — kun. J. A. Dambraus-
I kas. I i 

ST. MARY'S 
ligoninėj mirė 70 m. Mrs. 
Mary Zabocki, 1923 N. Wol-
cott Ave., kuri kovo 14 d., su
sižeidė nupuolus laiptais na
muose. 

« 

MODERN 

COMPI ETE 

ADVANCED PHOTPGRAPHY 

LOWEST POSSIBLE PRHES 

PHONE LAFAYETTE 2813 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD TNN Prop. 
Svetainę renduejame susirinki 
mams, parems, vestuvėms ir vi 

šokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, I1L 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

[ MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a r d s T 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehil l 0 3 1 8 

# 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

> 

Tai yra geriausi ir gražiansi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš-
tobuCi^užeinintofirainos, lengvi išmokėjimai, ^ I n g a ^ U į m a v l -
mas. Turime daugybę vartotų automobUių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ US" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, 111. 
Phone: VIRgiiHa 1515 

Į 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEHOVAU IAHOEEJ1HAU 

Barskis Furn i tu re House, Inc. 
u i HOM1 OF FOni r iJBIf lTUBir ŠSNfM l t M 

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

-iim 
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Lietuva, Jos Gyvenimas Ir Jos Grožis Dainų Garsuose 
ŠIMTAI DAINININKŲ - BERNELIŲ IR 

MERGELIŲ - DAINŲ GARSAIS AT-
V A I Z D U O S MUMS LIETUVĄ 

THdis mūs tautos rašytojas choras atvaizduos mums .jų 
Vaižgantas yra pasakęs, kad| žirgelius, mylimas mergeles, 
žmogų* apsigimęs dailininkas. 
Jausmai viduje netelpa — jie 
veržiasi oran visokiais pavy-
tUlars ir žmogus juos pareiš
k ia visokiomis formomis. Tau
pyti , skaptuoti , statyti , groti 
išmokstama labai vėlai i r la
bai mažai, nes tiems daly-
kams, be palinkimo, reikalin
ga ir tam tikri) priemonių. 
Kas ki ta daina — giesme. J a 
įdomauja lygiai mokslininkai, 
dailininkai, lygiai ipaprasti 
Žmones, da rb in inka i Nerasi
me žmogaus, kuris nemėgtų 
dainos. 

Malonu y r a žiūrėti j daili
ninko nupieštą paveikslą, ar 
ta i iš gamtos, ar šiaip jau jo 
vaizduotes sukurtą. Daina — 
garsais, susiliejusiais su jaus
mais žmogus klausantiems 
ta ip pat piešia vaizdus, este
tinio pasigrožėjimo. 

Štai, ir šiai Dainų šventei 
muzikų taryba parinko bend
ram chorui, t a ip pa t vienų 
vyrų ir vienų merginų cho
rams, dainas, kuriose jie at
vaizduos mums Dievo galybe, 
Lietuvos gamtą, malonius Lie
tuvos vakarus, naktis , kuo 
mes esam, Lietuvos laisvės at
gavimą, linksmius jaunimo va 

karus-vakaruškas i r t.t. Vyrų 

jų linksmybes besilankant pas 
savo mylimas ir t.t. Merginų 
choras atvaizduos mums savo 
darželius, rūteles, staklelei, 

•drobeles, mylimųjų bėrus žir
gelius, jų vyliojimus " k r a i 
pant ūse l ius" ir t.t. Bus i r 
klasiniu veikalų. Išgirsime so
lo Irenos Aitutytės " Habane
r a " iš Bizeto operos "Car -
men" , Kirstukaitės ir Piežie-
nėu Grodzkio duetą " J ū r ų 
paukščia i" , ir L Aitutytės, O. 
Juozaitienės, J . Kudirko, K. 
Svencisko, K. Sabonio ir J . 
Samoškos sikstetą iš Donizet-
ti operos " L u c i a " . Bus dau
giau įvairumo, įdomumo. Tat. 
klausysim, klausysim tų dai
nų joms pilnai pasidavę ir 
užmiršę visus savo rūpesčiui 
ir vargus. 

Todėl visi lietuviai, iš ar t i 
ir toli, kviečiami sekmadienį, 
balandžio 21 d., dalyvauti Pir 
mojoj Chicago Lietuvių Dainų 
Šventėj, Ashland Blvd. Audi
torium, prie Ashland ir Van 
Buren gatvių. Salė lengva pa
siekti visomis priemonėmis: 
automobiliais ir gatvėkariais. 
Van Buren gatvėkariai pri
veža prie auditorijos, o nuo 
Ashland Ave. gatvėkarių sa
lė randasi tik už bloko į ry
tus. 

DALYVAUJANČIŲ DAINŲ ŠVENTE? 
CHORŲ DĖMESIUI 

Kadangi Šv. Jurgio parapijos sale yra užimta 
rengiamu vakaru, tat sekanti bendrojo choro re
peticija ketvirtadienį, balandžio 18 d., bus Auš
ros Vartų parapijos didžiojoj salėj, 2327 W. 23rd 
Place 7:30 valandą vakare. Visy choru nariai 
prašomi tai įsidėmėti. 

stengkite paaukoti savo bran- žiuoti. Tikiuosi, kad kaip vi
gų laikc% pakalbinti ir kitus, suomet, taip ir šį kartą iš-
ir kuo skaitlingiausiai suvav-Į klausysite. Lauksiu. J . K. 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI BIZNIS PARDAVIMUI REAL ESTATE 

Grosernė ir bučernS, kampinis na- " 0 ****** Ū k , S « A " ^ 0 * G r e I t a m 

mas; kaina prieinama; renda žema, P A K E L T " ^ °°t l h . r i „ . n . 
Pilnas ir geras stakas. Gera proga m a ^ 8 Joo kambarius, na-

Į lietuviui. A t s i s u k i t e laišku: . M a r q u e t t e P a r k e bungalow $6.000 
"Draugas". 2334 So. Oakley Ave„ j At«HSa.iH*<,. T«KO C ^ I - ~ » 
Chicago. III. Box No. SS451. 

Trumpas Supažindinimas MŪSŲ Chorų, 
Dalyvaujančia Dainy Šventėje 

Aušros Vartų parapijos cho 
ras yra taip senas, kaip ir pa
rapija, nes, kuomet susiorga
nizavo parapija, beveik tuc 
pačiu laiku susiorganizavo ir 
choras. 

Pradžia buvo sunki ir cho
ras tik lietuviškas giesmes ga
lėjo pagiedoti. Bet, laikui bė
gant, choras nuo tol stiprėjo 
i r tobulėjo. 

Aušros Vartų parap . choras 
y r a žinomas kaipo merginų 
stiprių balsų choras, nes jame 
visuomet buvo daugiau me* 

gaičių, negu vyrų. Chore yra, 
i r praeityje buvo, visa eilė 
solisčių, kaip tai Stasė Bag
donaitė (dabar Kaupiene), 
Adele Šiauliutė, Juzė Jako-
niutė, Antanina Feravieiutė 
(dabar Skamarakienė), Anas
tazija Varaniutė ir dabartinė 
soliste I rena Aitutytė. 

Kad West Šitie rurejo tfek 
daug solisčių, tai, aš marša u 
y ra nuopelnas a. a. Onos Po
cienės, kuomet komp. A. Po
cius čia vargonininkavo, o 
Pocienė giedodavo. Matyti 

Žiūrint iš kairės į dešinę, pirmoj eilei sėdi: J . Ūsas, vice-pirm.; Irena Aitutis, cho
ro Solistė; J . Šarkauskaitš, rast . ; gerb. klebonas kun. Dr. J . Vaškas, M.I.C.; varg. J . 
Brazait is; kun. M. Jodka, v ikaras ; B . Zauraitė, iždininke; S. Kazanauskaite, finansų rast. 
ir J . Šarkauskas. 

Antroj eilšj: A. Varaniutė, M. Petraiti te O. Usaitė, K. Salučkaitė, K. Balčiūnaitė, A. 
Kulikauskaitė ir P . Cibulskaitė. 

Trečioj eilėj: A. Sakalaitė, E. Rudytė, B. Nausėdaitė, M. Keturakytė, E. Lisauskai
tė, J . Daniunaitė, A. Ribickaitė ir G. Meliauskaitė. 

Ketvirtoj eilėj: M. Petraitienė, (i. Kraujalytė, R. Baliauskas, A. Baltakis, A. Povir 
lau'skas, P . Vaičiūnas, F . paukštytė ir A. Kaminskaitė. 

Penktoj eilėj: J . Petraitis, P. Yocius, J . Glebauskas ir V. Mikšis. 
Atvaizde nesiranda: L. Labanausko, J . Labanausko, O. Labanauskienės, K. Norvai

šos, J . Petraičio, I. Sakalo, S. Laurinaitytės, D. Stankiutės, J.Juozauskaitės j J . Kraujalio, 
P. Palionio, J. Povilausko. SHHffN^*^' ' 

dalyvavęs visokiuose parengi
muose. Varg. Juozas Brazai
tis sako, kad dabar, prie šio 
klebono, choras pagyvės, taps 
veiklesnis, negu iki šiol kad 
buvo. 

Choras " i n co rpore" daly-

norsi dar tuo laiku jaunos mer 
gaitės, bet, prisiklausiusio?, 
gražaus balso, buvo sužavėtos, 
pamylėjo giedojime ir užau
gusios pačios pradėjo lavinti 
savo basus. 

Choras turėjo vist], eilę ge
rų muzikų-vargoninihkų, kaip 
A. Sodeika, dabar Lietuvos 
operoje, Strumskis, komp. A. 
Pocius, gražiabalsis K. Sabo
nis ir daug kitų. 

Šiame atvaizde jau matytis 
mūsų naujas klebonas gerb. 
kun. Dr. Juozas Vaškas, M.L 
C , kuris labai myli muzikę,, 
giedojimą ir begalo myli cho
rą, jau ir dabar priduoda 
daug ūpo ir energijos atsilan
kymu j choro repeticijas ir 
gražia iškalba, paragindamas 
daugiau pasišvęsti muziko i. 
įdėt daugiau sielos ir jausimi. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui mažas medinis namas. 
2 fletai po 4 kambarius. Gerame sto
vyje. AtsiSaukite: 

4118 Soti t h Maplc wood Avcmie 

PARDAVIMUI LOTAS 
Marquette Parkf, prie 70tos ir So. 
Talman Ave. Kam reikalingas toks 
lotas, atsišaukite tuojau. Parduosiu 
pigiai. 
1319 So. Campbell Avemio, Chicago 

vauja Dainų Šventėje, bal. 2,1 
d., Ashland Blvd. Auditorijoj. 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu namas: 6-6 kamb. su 2 karų 
garadžiu; pečiais apšildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3,650. Randasi ant 
Laflin gat. arti 65tos. 

NORMAN G E Y E R & CO., Inc. 
6311 South Ashland Avemio 

TQI. RcgutoBc 2030. 
REIKALINGA MERGINA 

Reikalinga mergina dirbti advokato 
raštine ie. Atsišaukite tarp 6 ir 8 
vai. vak.: Adv. C. P. Kai., 6322 So. 
\Vcs<orn Avemio. Chicago. 

DIDELIS I R PIGUS 
Lotas ant gero kampo prieš Vienuo
lyną. Marquette Parke. Tinkamas d§l 
rezidencijos ar ko kito. Kam reika
linga, atsišaukite ar rašvkite greitai: 
J. Vilimas. 6800 S. Maplewood A v e , 
tol. REMloek 2323. 

PARDAVIMUI 
Parduodu duonos kepykla, su namu, 
arba vien tik bizni. Piznis išdirbtas 
per i lgus metus. Priežastis pardavi
mo — senatvė. 
2803 So. Fmorald Ave.. Ch'cago, Hll-
nois. telefonas Calumet 4959 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui 3-fletų namas Brldg© 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lan 
Hna 28SO «5onth W«llaro Rtr#*»* 

Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave., 
tel. PROspcct 4f>3». 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas prie mažos 
ūkės — singelis ar našlys. Turi mo
kėti vairuoti troką. Pagyvenimas ir 
mokestis. Atsišaukit: 3658 Wosl 
l l l t H Street, tel. Bcverly 02S1, 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampinis, mūrinis namas. 4 kam
bariai gyvenimui ant vietos. Randa
si lietuvių ir kitų tautu apgyvento] 
kolonijoj. Yra garadžius ir kiti pa
togumai. Parduosiu pigiai arba pri
imsiu j partnerius. 230*1 SotUli 
Leavitt Street. Chicago. 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodamo bušeliais ar vežimai? 
1 bušelis 25c: 5 bušeliai $1.00; 

15 bušeliu $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oa1! Lawn 193J-1 

Irena Aitutyte, Aušros Var
tų parapijos ir Liet. Vyčių 
Chicago apskr. Chorų soliste. 

kad padaryt giedojimą dar 
gražesniu. 

Šis choras praeityje yra 

Malonėkite 
Susirinkti 

Šį vakarą 7:30 vai. balan 
džio 17 d. į "Draugo*-' iiamą, 
2334 So. Oakley Ave., nuošir
džiai prašomi i r kviečiami vi-
sij k o l o n i j ų s k y r i ų M a r i j o n u 

Bendradarbiu Draugijos C h i - ' r v f t , J ^ A r M D I n , K B A , T v * * , 
***«G*j"o v / in jvairenybių Ir smulkmenų krautuve 

cagos apskrities atstovai bei ToT?^J^rm9T^J^f. 
atstovės ir šiaip malonūs Te- g * pSBRSS1 ^»Š££& SJSSS 
vų Marijonų prieteliai šuva-' iS2f 88S3t t& 

PARDAVLMUT «KTS 
160 akerų; 90 akeru dirbamos; 11 
budininkii. Tuščia vieta; parduoda
ma už $63.00 už akerą. Jei norite 
mažiau žem&s, iralite pirkti 40 arba 
80 akerų. Didelis vasarinis rezortas. 
Gera vieta. Žmogus gali padaryti 
gerą. gyvenimą, bet a5 per senas ir 
nogaliu dirbti. Cash kaina $10.000. 
Mr. Jolin Soliui t z. Box 46, Route 1. 

Trons. Miohfgan 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Tavernas. Moderniški 
fixčeriai. Prieinama kaina. 

Atsišaukite: 2904 W. Armltage. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 6888., 

Res. — ENGlewood 5840., 

AtsiSaukite: 2518 
Street, Chioago, Illinois, 

PARDAVIMUI BIZNIS daug surengęs koncertų, pa- I žinoti j labai svarbų susirin-
states keletą operečių, ir Šiaip, kimą. Kaip praeityje tai,p ir j K f ^ J £ l £ S r i £ S L S & m R 

T.ra Ir pagyvenimui kambariai. 
1855 West 51st Street 

tai. 

IŠ ARTI IR TOLIj f VISI LIETUVIAI BALAN
DŽIO 21 D. VAŽIUOJA Į: 

DAINŲ ŠVENTĘ 
ASHLAND BLVD. AUDITORIUM ASHLAND BOULEVARD 

IR VAN BUREN ST. 

šį kartų susirinkimas bus 
trumpas, nevarginantis, bet' PARDAVIMUI NAMAS 

I • • • ^„•i.^„.*™„:,>, Turime parduoti naujai perdirbtą 
S V a r b l l S ĮVair ia i 'S p a s i t a r i m a i s 5 kambarių cottage. Karštu vande

niu apšildomas. Prieinama kaina. 
Asišaukite 2117 West 23rd Street 

Chicago. 
PARDAVIMUI AKIS 

60 akerų ūkis. gera žemė ir bu-
dinkai. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeru 3251 So. Emerald 
Ave.. Chiofleo. Tll TPI Viotory 4181. 

ne vien tik išvažiavimu rei
kalu, bet ir abehiai ki tais 
sverbiais dalykais. Už tat pa
geidaujama ne vien tik tie, 
kur skyriai randasi, bet taip 
pat iš Bridgeporto, Roseland, 
West Pullmano ir visų kitų 
kolonijų, kad malonetumet 
kuo skaitlingiausiai suvažiuo
ti, nes tikimės turėti ir sve
čių šiame susirinkime. Dar
bai dideli stovi prieš akis, ne 
palikite tai vien tik apskri
ties valdybai ir centrui ir taip 
pat dvasios vadui, bet pasi-

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL. 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chioago 

2202 VVest Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ben. J. Kazanauskas. Raštininkas 

Užlaikome pilną eilę vyriš-' 
kų marškinių, baltų ir mar-' 
gų, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pasirinkimą ka
klaraiščių (neekties). 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F . Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

PROGRAMOJ DALYVAUJA: 12 Choru, Vyru Ir Merginu Chorai, Sikstetas (Ope
ros "Luda") Ir Solistai Baigiant Programą Dvi Dainas Su Chorais Dainuos Publika. 

Programos Pradžia 5 Vai. Popiet. 
Sokiy Pradžia 8 Vai. Vakare. 

« . 

Šokiams Gries Populiari 
JACK BARRY'S ORCHESTRA 

TIKIETŲ KAINOS: 1.00,75c, 40c, vien šokiams 35c 

Us Sveikata Eigoniams 

Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių, su nurodymais 

delko juos vartoti 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynu ir oi iaivynų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose, ių kelių toliai Ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
iemlapiu. Kaina 35c, S setai už $1 . 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. Y. 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dienos,. 
TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - $re rt™ M ' 

Dabar mokam 3Vį% už pa-
I dėtus pinigas. Duodam pa-
j skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATION 

O P CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres, 

Ohartered by U. 8. Oovernment 
8AVTNOS FEDERALLT 

INSTJRED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. \TRGINIA 1141 

i 

) VAL.: t iki 5 p. p. Trečiad.: t M Htm p . ftežtad.: t Iki 8;OQ r. v. f 
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