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Iš Lietuvos min. kabineto išėjo du generolai
Sakoma, buvo daug nepasitenkinimo 
pnsmilitarinin kabineto Mingamu

Lietuvių išeivija pasigenda 
tiesioginių žinių iš Kauno

KAUNAS, bal. 10. — Šeš
tadieni atsistatydino minis
tras pirmininikas gen. Jonas 
Černius ir vidaus reikalų mini 
stras gen. Kazys Skučas, kad 
vyriausybė .neturėtų puskari- 
nio budin.g|iuno, kuo ji buvo j

Anglija pasirengusi ginti Graikija, 
jei Italija susimesto ir ja polti

Sušaukiamas parlamentas 
į nepaprastą sesiją

LONDONAS, bal. 10. —
Angilija labiau nei kuri kita 
valstybė susirūpinusi Euro
pos diktatorių šėlimu. Ita
lams užgrobus Albaniją, Grai 
kijai iškilo rimtas pavojus.

Ministras pirmininkas Cliarn 
berlainas ministrų kabineto 
specialiam posėdyje pareiškė, 
kad Anglija turi ginti ir gins 
Graikiją, jei Italija kėsinsis 
ją atakuoti.

(Vyriausybė sušaukia parla 
rnentą pagreitinton sesijon, 
kuri bus atidaryta šį ketvirta 
dienį, tai yra, viena savaite 
anksčiau nei paprastai turėjo 
susirinkti.

NACIAI PAŠIEPIA
ANGLIJOS SUTARTI
SU LENKIJA
BERLYNAS, bal. 10. —

Nacių vadai ir jų spauda pa
šiepia Angliją ir jos padary
tą su Lenkija savitarpės pa
galbos sutartį.

Naciai nurodo, kad padary 
ta sutartis yra be mažiausios 
reikšmės. Anglija negali Len
kijai duoti jokios pagalbos. 
Tai gerai žiio ir pati Angli
jos vyriausybė. Sutartis gi su 
lenkais yra niekas daugiau, 
kaip tik tušti grasinimai Vo
kietijai. Naciai tai žino ir tai 
ignoruoja.

Pažymima, Hitleris duos 
progos Lenkijai pripažinti vi 
sus nacių reikalavimus. Jei 
tas nebus atlikta, sako naciai, 
Varšuva paskiau tikrai gailė
sis.

PREZIDENTAS GRIŽO I 
YVASHINGTONĄ

YVASIHNGTON, bal. 10. — 
Prez. Rooseveltas skubotai 
grįžo iš Warm Springs, Ga., 
ir tuojau įsigilino į Europos 
reikalų stovį.

Apleizdamąs Warm Springs 
jis pareiškė, kad grįšiąs rude 
nį, jei neįvyksiąs pasaulinis 
karas.

GARSINKJTĖS “DRAUGE”

tariama ir jausta daug nepa
sitikėjimo.

Gen. Černius kovo 28 d. už
ėmė ministro pirmininko V. 
Mirono vietą. Šis su visu ka
binetu pasitraukė Vokietijai 
užgrobus Klaipėdos kraštą.

Ministras pirmininkas par
lamentui apibudins pavojingą 
stovi Eurpoje ir paduos savo 
vyriausybės planus, ką Brita
nija turi daryti šiuo atveju.

Kiek žinoma, Anglijos vy- 
riausybė visomis galimomis 
priemonėmis vengia karo. 
Bet toliau jau nebus galima 
pakęsti diktatorių savarankia 
vimo ir nesiskaitymo su tarp
tautine tvarka ir teisėmis.

Jei Italija puls Graikiją, 
bus aišku, kad Mussolinį pro
vokuos britus ir ši provokaci
ja sukeldins visus britus, pa
reiškiama Anglijos vyriausy
bės sluoksniuose.

JUGOSLAVIJA PASISKEL
BĖ BŪTI NEUTRALI

PARYŽIUS, bal. 10. - At
sižvelgus Italijos veikimo Al
icijoje, Jugoslavija pasiskel 
bė būti neutrali ir laukti nau
jų įvykių Europoje. Serbai 
tuo būdu mėgina numaldinti 
Mussolini, kad jis būtų “ma- 
loningas” Jugoslavijai, kuri 

Į dabar Italijos ir Vokietijos 
| suremta.

Savo keliu visi Jugoslavi
jos pasieniai žymiai sustip
rinti.

GRIŽO ILLINOISO GU
BERNATORIUS

Iš Floridos grįžo Illinoiso 
valstybės guliernatorius II. 
Horneris, ten apie puspenkto 
mėnesio sirgęs.

Sakosi pasveikęs, netekęs 
apie 40 svarų svorio.

Išvyko j Springfieldą.

BECKAS SUGRJŽO Iš 
LONDONO

VARŠUVĄ, bal. 10. — Txm 
kijos užs. reikalų ministras 
Beckas sugrįžo iš Londono pa 
daręs ten su Anglija nukrei
ptą prieš Vokietiją sutartį.

SALONIKAI, Graikija, bal 
10. — Čia atvyko ir laikinai 
apsistojo Albanijos karalius 
Zog su sergančia žmona ir 
jos kūdikiu — princu Skan- 
deriu.

Thomas J. Pendergastas (antrasis iš kairės), demokratų organizacijos Kansas City 
Ala., galingas diktatorius, pagaliau pakliuvo. Federalinė “girand jury” jį Įkaitino už ne 

mokėjimą vyriausybei mokesnių už savo pajamas. .Acme telephoto

Italija baigia okupuoti Albanija; 
Tiranoj sudaryta nauja albanu valdžia

Primityviai ginkluoti
albanų būriai

TIRANA, Albanija, bal. 10. 
— Italų motorizuotos kariuo
menės dalys leidosi į kalnuo
tas Albanijos dalis ir baigia 
okupuoti visą kraštą. Italai 
užėmė jau kone visą Graiki
jos pasienį. Pranešta, primi
tyviai įsiginklavę albanai kai 
nėnai visur italams pasiduo
da be rimtesnių pasipriešini
mų, kai jiems išaiškinama, kad 
italai atėję juos ne pavergti, 
bet juos laisvinti iš skurdo ir 
pripažinti žmoniškumo teises.

Šią Allianijos sostinę italai 
užėmė naujoviniu būdu. Su 
120 transportinių lėktuvų iš 
Italijos į Tiraną prisiųsta gre

U. S. SMERKIA
ALBANIJOS
UŽGROBIMĄ
YVASIIINGTON, bal. 10. — 

J. A. Valstybių valstybinis 
sekretorius liuli vyriausybės 
vardu išleido pareiškimą. 
Smerkia Italiją dėl jos žygių 
Albanijoje.

Sako, su ginklų jėga ir 
smurtu įsiveržimas į Albani
ją yra nesHflerinamas su tarp 
tautinėmis teisėmis ir pakerta 
pasaulio* taiką.

Sekretorius liuli pažymi, 
kad tuo būdu Europos ramio
sios valstybės sąmoningai pro 
vokuojamos ir tempiamos nau 
jan karan.

Italijos žygiai nėra išimti
nas Europos reikalas. Be tai
kos neigimo ardomas viso pa 
šaulio ekonominis pastovu 
mas. Tas gi liečia ir pačią A- 
meriką, kuri negali į tai tik 
pro rankų pirštus žiūrėti. 
Tas kenkia J. A. 'Valstybių 
saugumui ir gerovei.

pasiduoda
nadierių pulkas. Tai buvo nau 
jas kariuomenės oru siuntimo 
išbandymas, fr tas pasisekė.

Prisiųstas grenadierių pul
kas paėmė savo žinion Tiraną 
ir sustabdė prasidėjusius mie 
ste plėšimus. Tik po to atpuš
kavo motorizuotos kariuome
nės dalys.

Su grenadierų pulku at
vyko vidaus reikalų minis
tras Ciano. Jis čia sudarė 
laikiną albanų valdžią ir grį
žo į Romą.

Mieste iškeltos italų ir al
banų vėliavos. Krautuvės ati
darytos. Mieste normali tvar
ka.

MIRĖ ILLINOISO FEDE
RALINIS SENATORIUS 

LEWIS
YVASIIINGTON, bal. 10. — 

Nuoi širdies ligos vakar staiga 
mirė Illinoiso valstybės fede
ralinis senatorius James Ha- 
milton Lewis, 73 m. amž.

Mirusis ilgus metus scnato- 
riavo ir buvo žymus demo
kratų vadas federaliniam se
nate.

Jis buvo grįžęs į Cbicagą 
dalyvauti rinkimuose bal. 4 d. 
Vakar grįžo į YVasbingtoną. 
Traukinyje susirgo ir čia tuo 
jau buvo paimtas į Garfield 
ligoninę, kur neužilgo mirė.

RŪPINASI IŠKELTI 
TURGAVIETĘ

SUiV. KALVARIJA. — Kai 
varijoje bendroji turgavietė 
iki šiol yra pačiame miesto vi 
duryje. Turgadieniais didžiau 
šioji ir svarbiausioji gatvė už 
statoma vežimais, o dėl to ne 
tik pravažiavimas, bet ir praė 

|jimas pasidaro beveik neįma
nomas.

LIETUVIU KOLEGIJA 
KVIEČIA NELIETUVIUS 
Jį LANKYTI
NORTH GROSVENOR. DA

LE, C'onn., bal. 4. — Mariana 
polio kolegijos Tlvompsone va 
dovybė Memorial High School, 
Tourtellotte, ir kitų apylinkės 
vidurinių mokyklų mokiniams 
pasiūlė už vieno šimto dole
rių metinio įmokėjinio lanky
ti šią kolegiją.

Šis pasiūlymas originaliai 
iškeltas Thompsono švietimo 
Ivoardui ir mokyklų viršinin
kas Krank M. Buckley apie 
tai pranešė mokykloms.

Marianapolio kolegijos pa
siūlymu, su minėtu įmokėji- 
mu mokiniai, kaip paprastai, 
gali dienomis lankyti kolegi
ją, arba su puse tos sumos 

i vidurinės mokyklos skyrių. 
Anot Buckleyo, Marianapolio 
kolegija yra akredituota mok
slo įstaiga ir turi Connecticu- 
to valstyluės pripažintą teisę 
teikti A. B. ir B. S. laipsnius.

GOERINGAS IŠVYKO J 
TRIPOLI

REGGTO CALABRTA, Ita
lija, bal. 10. — Vokietijos a- 
viacijos ministras fieldm&rša- 
las Goeringas išvyko į Tripo
lį peržiūrėti ten italų įsigink- 
lavimą.

SULAIKYTAS PAVOJIN
GAS PLĖŠIKAS

ŠIAITTJAT. — šiomis die
nomis sulaikytas seniai polici
jos ieškomas plėšikas Simona- 
vičius, kuris paskutiniuoju lai 
ku Šiauliuose ir kit. padarė vi 
są eilę plėšimų.

Pažymėtina, kad Rimonavi- 
čius pirmiausia prisigerindavo 
prie kokio nors piliečio, pavai 
šindavo užnuodytu papirosu 
ir, šiam nuo papiroso apsvai
gus, apkraustydavo kišenius.

Panašių plėšimų Simanavi
čius yra padaręs per keliasde
šimt

Šventasis Tėvas Pijus XII ragina 
pasauli laikytis taikos ir ramybes

Daugiau teisingumo ir 
gailestingumo darbų

VATIKANAS, bal. 10. — 
Šv. Petro bazilikoje vakar, 
Prisikėlimo dieną, Šventasis 
Tėvas Pijus XII ilga kalba 
atsišaukė į pasaulį laikytis 
taikos — teisingumo ir gailės 
tingumo ramybės.

Jo Šventenybė kall>ėjo loti- 
niškai. Kalba nebuvo trans
liuojama per radiją. Nurodė, 
kad ant pasaulio užgulę karo 
debesys, kurie gali nuversti 
geidžiamą pasaulio ramybės 
išlaikymą.

Pijus XII pažymėjo, kad 
ramybės išlaikymui reikalinga 
gerbti žmonijos, laisvės ir sa
vigarbos šventąsias teises ir 
teisingai tarp žmonių paskir
styti šio pasaulio gerybes. 
Tas yra tikriausia ir užtikrin 
ta priemonė išlaikyti taiką ir

ŪKININKAI IR DARBININ
KAI PERKA RADIJUS

SMALININKAI. — Šią 
žiemą visoje apylinkėje smar
kiai plinta radijas. Iš naujų 
abonentų daugiausia yra ūki
ninkų ir net darbininkų. Žie
mos metu darbininkai kirsda
mi mišką, o ūkininkai jį išvež 
darni užsidirbo pinigų ir su
taupąs sunaudojo radijo apa
ratams įsigyti.

LIGONINĖJE ANKŠTA

MARIJAMPOLĖ. — Ne 
per seniai pasilvaigė skau
džiai palietusios Marijampolės 
apskritį šiltinės ir gripo epi
demijos, ir tuo laiku apskr. 
ligoninėje tiesiog nebuvo vie
tos kur guldyti ligonis. Ta
čiau ir epidemijoms pasibai
gus ligoninėje liko ankšta.

Šiuo metu ligoninė išsidės
čiusi net trijose vietose: sa
vo rūmuose ir dvejuose nuo
mojamuose pastatuose P. Ar
mino ir P. Kriaučiūno g-vėse. 
Naujoje apsks. ligoninėje pra 
dėti vidaus įrengimo paruošia 
mieji darbai III aukšte.

SUIMTI TRYS JUODUKAI 
ŽUDIKAI

Suimti trys jauni negrai 
plėšikai, kurie plėšimo sumeti 
mais peršovė valgomųjų pro
duktų krautuvės savininką S. 
Rochmaną, 47 m. amž., 3720 
So. State gat.

ITALAI ATSIKERTA 
AMERIKAI

ROMA, bal. 10. — Fašistų 
spauda atsikerta J. A. Vals
tybėms dėl šių susirūpinimo 
Albanijos likimu. Pareiškia, 
kad Amerika turi žiūrėti nuo
savų reikalų ir nesikišti į sve
timus.

ramybę. Ši priemonė yra tei
singa ir turi būti vykdoma.

Jo Šventenybė nurodė tau
toms kovoti su nedarbu ir pa
naikinti bedugnę tarp pertek
liaus ir neturto. Kvietė krik
ščionišką pasaulį daugiau' su
sirūpinti gailestingumo dar
bais ir melstis, kad Dievas 
paskiroms tautoms ir visam 
pasauliui būtų maloningas — 
suteiktų taiką ir ramybę.

Šventasis Tėvas šį kartą 
taikos ir ramybės išlaikymui 
atsišaukė į pavienius asmenis, 
į tautas, valdovus ir visus ki
tus, kurie vienokiu, ar kito
kiu būdu gali užtikrinti pašau 
liui taiką.

Iš mirusių prisikėlusio pa
ties žmonijos Atpirkėjo apaš
talams pirmieji ištarti žod
žiai buvo: “Ramybė jums”.

DEMOKRATIJOS 
DAUG KALBA,
MAŽAI VEIKIA
PARYŽIUS, bal. 10. — I- 

talijai užgrobus Albaniją, pa- 
vojun atsidūrė Jugoslavija ic 
Graikija.

Vadinamos demokratinės 
valstybės — Anglija ir Pran
cūzija tenkinasi tik protestais.

Žinovai pastebi, kad Italija 
gali susimesti ir užgrobti vi
sus svarbiuosius Graikijos uc| 
stus ir karo laivų bazes Vi
duržemio jūroje. Būtų rimtas 
pavojus britų susisiekimams 
šiaja . jūra. Italija grasina 
Korfu salai.

Anglijos ir Prancūzijos mi
nistrų kabinetai posėdžiauja, 
nepaprastai daug kalba, bet 
nieko neveikia prieš Italiją.

Jugoslavija pasiduoda liki
mui, skelbia savo neutralumą 
ir pasisako būti gražiuoju su 
totalitinėmis valstybėmis. Tiki 
si sulaukti pasigailėjimo, ko 
fašistai su naciais nepripa
žįsta.

Kas kita Graikija. Ji lau
kia Anglijos pagalbos. Jei no 
sulauks, Anglijos interesai Vi 
duržemio jūroje bus pakirsti.

JSAKYTA ĮGULOMS 
BUDĖTI

LONDONAS, bal. 10. — 
Britų vyriausybė įsakė Gi
braltaro, Maltos ir kitų savu 
tvirtovių Viduržemio jūros 
pakrančiais įguloms būti savo 
vietose ir budėti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus, arba sniegas;
Saulė teka 5:16, leidžiasi 

6:26.
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Apsigynimo Reikalas

PASTABŲ PASTABOS
rašo J. Baltis

linti turtą teisingai, krikščioniškai.
Iš šios kalbos aišku, kad naujasis Popie

rius eis Pijaus XI pėdomis. Jis rūpinsis tai
ka ir vizų žmonių ne tik dvasine, bet ir ma- 
terijalinp gerove.

Visa Europa apimta karo baimėB. Hitleris 
su Mussoliniu švaistosi iš vieno krašto į ki
tų. Chamberiainas, pasitikėjęs Hitlerio paža
dams ir tuo prisidėjęs prie Čekoslovakijos 
ir Klaipėdos pagrobimo, dabar kremtasi ir 
ieško išeičių, kaip apsaugoti Angliju ir ki
tas šalia nuo vokiškos abzorbacijos.

Jeigu stiprioji ir turtingoji Anglija rūpi
nasi, tai silpnesnioms ir neturtingoms val
stybėms tenka be atidėliojimo pradėti karo 
stovio gyvenimu gyventi ir kiekvienų minu
tę budėti ir, priešui pasirodžius, atkakliau
siai gintis.

Iki šiol Hitleris kariavo propaganda ir 
bliofais, o dabar jau jis turės susidurti su 
jėga. Jam didžiosios valstybės nieko nedarė, 
kol jis rankiojo neva vokiškas žemes, bet 
dabai*, jeigu jis mėgins veržtis ten, kur nėra 
nacių, ir kur žmonės savistovumų brangina, 
tai jis uždegs kitų pasaulinį karų, kuris, vei
kiausiai, jam ir kitiems užpuolikams bus 
fatališkas. Pavergtieji ir užpultieji žmonės 
pasirinks geriau laisvais mirti, negu vergais 
gyventi, šita mintis jau kyla visur. Vietoje 
apatijos, baimės ir pasidavimo psichologijos, 
pradeda smalkiai reikštis karžygiškumas, , 
drąsa ir griežtas nusistatymas gintis.

Gynimosi nusistatymas Lietuvoje ir lietu
vių tautoje neatsilieka nuo kitų, Lietuvos 
ministerių kabineto pirmininkas g«n. Čer
nius ir kariuomenės vadas gen. Raštikis aiš
kiai ir visiems suprantamai pareiškė, kad 
lietuvių tauta savo nepriklausomybę vienin
gai gins ir be kovos niekam nepasiduos. Į 
šitų pareiškimų atsiliepė visa tauta. Per ke
turias dienas Ginklų Fondui Lietuvoje sudė
ta milijonas litų. Daugelis žmonių aukoja 
ne tik pinigus, bet šliūbinius žiedus ir kitas 
brangenybes. Jiems į pagalbų ateina visi 
patriotingieji užsienio lietuviai. Anglijos Lie
tuvių Taryba daro vajų Ginklų Fondui ir 
pakula Lietuvos nepriklausomybę ginti vi
sais būdais, Amerikos lietuvių organizacijos 
ir įvairūs susirinkimai savo pažadus jau pa* 

darė it dabar į darbų stoja.
Kai kurios organizacijos jau paskyrė aukas 

Lietuvos Apsigynimo Fondui ir priėmė rezo
liucijas, raginant narius ir visuomenę Lie
tuvos apsigynimo reikalų remti ir moraliai 
ir materialiai.

Apsigynimo ir nepriklausomybės reikalas 
yra lietuvių tautos garbes ir gyvybės reika
las. šitų reikalų kiekvienas lietuvis privalo 
remti ir remti tuojau — šiandien, nelaukiant 
rytojaus, nes ryt jau gali būt pervėlu.

Vilniaus ir Klaipėdos sutartinas rėmimas 
buvo atidėliojamas rytojui ir todėl šiandien 
jų Lietuvos ribose nebėr. Vilniaus ir Klaipė
dos skaudi ir brangi lekcija tebūnie visai 
tautai pamoka ir amžinas akstinas dirbti ir 
duoti šiandien — nepalikti žios dienos dar
bų ir pareigų rytojui.

Laiku tautos vieningumas pareikštas ir 
TINKAMAI IŽREIKŠTA6 užstos priešui ke
lių ir apsaugos Lietuvą ir lietuvių tautų.

Lietuvos Spauda Apie Klaipėdos 
Netekimą

Nėra abejonės, mūsų skaitytojams bus įdo
mu žinoti, ką mano svarbesnieji Lietuvos 
dienraščiai apie didįjį mūsų tautai smūgį — 
apie Klaipėdos netekimą. Katalikų dienfaš- 
tis “XX Amžius” tuo reikalu pasisako: 

“Vargu bereikia minėti, koks smūgis iš
tinka mūsų tautų ir mūsų nepriklausomą 
valstybę. Netenkame savo vienintelio uos
to^ plačiųjų vartų į didįjį pasaulį, neten
kame plaučių, kuliais per 16 metų kvėpa
vome. Tiek kapitalų sudėjome, tiek darbo, 
tiek rūpesčio, tiek širdies. Netenkame ir 
dalies savo tautiečių, kurie po trumpo

Pataikavimas ar pajuoka
Pirmoji Hitlerio kariuome

nė, įsiveržusi Čekoslovakijon, 
buvo po vadovyste generolo 
Blaskowitz. Sprendžiant iš pa
vardės, matyt tas generolas 
yra slavų kilmės. Tad, prie 
smūgio p. Hitleris dar ir pa
juokų — įžeidimų prideda, pa
vesdamas įsiveržėlių ekspedi
cijos vadovybę pavergiamųjų 
kilmės žmogui.

Visai nestebėtina, kad Hit
leriui Klaipėdą užimant vol- 
demarininkai Lietuvoje buvo 
bepradedą triukšmauti. Gal 
būt p. Hitleris buvo besiren
giąs Klaipėdos pavergėjų va-

laisvės 'meto atsiduria svetimoje valsty- dovybę p. Voldeanarui paves-
bėje.

Sunkų, stačiai negalima įvertinti šio mo
mento reikšmės ir šio smūgio. Tiek naujų 
ekonominių ir politinių problemų iškyla 
prieš mūsų akis”.

“Tačiau ir šių valandų mes nieko kito 
negalime pasakyti, kaip tiktai kviesti vi
sus tautiečius nepulti desperacijon, nenu
leisti rankų. Mes gyvensime nepriklauso
mi. Dirbsime, aukosimės ir jokių kliūčių 
nepabėgsime. Su darbo nuotaika, didelio 
pasiaukojimo dvasia, nepriklausomybės 
meile iki mirties 'įneš pasiliekame naujose 
savo valstybės ribose.

Tik vienas kelias į ateitį — susitarti, 
susiburti visiems, visiemsl”
Valstiečių liaudininkų dienraštis “Lietu

vos Žinios” aprašo tai, kas darėsi Klaipė
doje kovo 21 ir 22 dienomis (prieš pat Klai
pėdos krašto atplėšimų):

“Daugelis lietuvių keliasi į Didžiųjų 
Lietuvų, tačiau neužtenka susisiekimo prie-

ti. Hitleriškai žiūrint, tai bū
tų buvę visai “racijonalu”. 
Lenkai irgi panašiai elgėsi

Lenkai, besirengdami Vil
nių pavergti, ieškojo karinin
kų ir karių, kurie būtų lietu
vių kilmės arba bent būtų ki
lę iš Lietuvos. Spalių mėn. 1-2 
d., 1920 m., netoli Gardino, 
savo traukiny p. Pilsudskis ta 
rėsi su savo generolais, Rydz- 
Sinigly (dabartinis Lenkijos 
diktatorius), Berbetski, Želi- 
gowski, Zantkowski ir kiti. 
Pulkininkas Kotz patiekė pla
ną Vilnių užgrobti. Buvo is- 
pradžių manyta Zantkowskiui 
užgrobimo vadovybę pavesti, 
bet paaiškėjus, kad jisai kilęs 
iš Lenkijos, tai gen. Zeligow- 
skis Vilnių grobti tapo įpa-

Panašiai ir bolševikai 
pasielgė

Anais metais, rusų bolševi
kai, užsimoję Lietuvų paverg
ti, savo besiveržiančių Lietu
von gaujų priešaky pastatė 
Kapsuką - Mickevičių. Tas 
“lietuvių kilmės” išgama ta
msias ir tiesiog puslaukines, 
•kraujo ištroškusias rusų gau
jas vedė Lietuvos kraštų te- 
rioti, savo žmones žudyti ir sa 
vo gimtųjį kraštų Rusijų val
dančių žydelių vargijon ati
duoti.

Dar ir po šiai dienai bolše
vikai tuos pačius “metodus” 
naudoja, palaikydami “lietu
vių kilmės” redaktorius prie

Po Svietą Pasidairius !jų į Ameriką, daugelis bal.ša- 
įvikų pradėjo siųsti man giro

je! balšavikai giriasi denio- Į j^tas, kuriose prašoma padė-
kratija Rusijoj, tai, mano nuo 
mone, jie galveles teturi tam, 
kad būtų ant ko kepurė, ar 
skrybėlė, pakabinti, o liežuvė
lius, kad pasakoti tų kuo pa
tys netiki. Jei Stalinas ir kiti 
komisarai yra demokratai, tai 
ožys yra daržininkas. Bet 
kiekvienas žino, kad ožys ne
gali būti daržininku, kaip bal
šavikai nebuvo ir negali būti 
demokratai. Jei balšavikai da

ti ant delno paieškojimą auk
so, kurį lojalistai, bėgdami iš 
Spanijos, išgabeno Francijon. 
Jei kas žinote, kur tas auksas 
randasi, praneškite lietuvių 
cicilistų ir balšavikų bendram 
pruntui.

Žymus anglų rašytojas Ber 
na Mas Shaw tiek nemėgsta, 
kad jam valgant kas keltų 
triukšmą, jog tada negali pa^ 
<ęsti nė muzikos. Dėl to ji 
buvo itin pamėgęs ir ėmęs h 
kyti vienų kuklų ir ramų Lon 
donoi restoraną.

Kartų į tą restoraną atėjęs 
ir užsisakęs pietus, rašytojas 
nustebo ir išsigando išgirdęs 
pradedant groti. Po pirmo mu 
zikos dalykėlio kapelnieiste- 

i ris, kuriam kelneris mirktelė-
. . . . . , . . m., damas nurodė zymųn svečią,

priešų planus Lietuvos ko,fU8arais — V1S1 velniai. Tik rašvtoio
peklos “demokratija” nuo Ru,pPieina pn€ rasytoJ°*

lietuvių kalboje leidžiamų lai- .^riinę Rusiją vadina ‘ ro- 
kraščių, kuriuose apart kal-|j,Hn » ^ai *** galiu drąsiai sa- 
bos jokių kitų lietuviškumo ka<^ pekla ir gi yra ‘de-
žymių nėra. Tie bolševikiški |m°kratinė respublika . Saky- 
larkraščiai sistema t ingai klai- įs^’ ka<^ Pe^°j nebuvau ir dėl 
dina lietuvių liaudį, iškraipo j^° yez>nau- O amerikoniški bal 
istoriškus faktus, šmeižia Lie -^avi^ai ar bnvo Rusijoj? Ir 
tuvą ir kuo smarkiausia puo jie rašo apie Rusijos
la lietuvių tautos vadus. Tie , ro-ilb tai aš drąsiai galiu ra-
parsidavėliai vykdo žmonis-|5yti aPie Peklos “ro^”» kar 
kuino ir visokeriopo padoru ..diktatorium via Liuciperas, o 
ino
nenaudai.

moni, Traukiniuose negalima sutilpti, o rei Jisai pasirinko ,ietu-
sunkvežimių ir kitų priemonių tėra ne- . • ,, , v. r . vių kilmes karininkus ir kadaug, ir tos pačios sunkiai prieinamos.
Tai^pat kainos už susisiekimo priemones 
labai pakilo. Daugelis važiuoja į Didžiąją 
Lietuvą dviračiais, palikę turtą, arba net 
eina ir pėsti. Mieste nepaprastai didelis 
judėjimas, kokio Klaipėdoj niekuomet ne
buvo.

Ordnungdinsto ir SA ųariai ragina lietu
vius trauktis iš Klaipėdos, nes paskui 'bū
sią vėlu, o policija, kurios skaičius žymiai 
padidintas, gyventojus ramina, ragina nie
kur nevažiuoti. Ji sako: Lietuva turinti 
teisę naudotis Klaipėdos uostu ir ta teisė 
jai paliekama. Veiksiu lietuviškos įmonės, 
kurioms būsiu reikalinga žmonių.

Mokyklose mokslas nutrauktas, taip pat 
sustoja ir kai kurios įmonės. Lietuviai dar
bininkai šiandien nėjo į darbą, o prašė 
kad įmonių vadovybės išmokėtų jiems iki 
šios dienos atlyginimų.

Susikalbėti telefonu su Didžiąja Lietu
va ir pačiame Klaipėdos mieste labai suniku, 
nes telefono stotis perkrauta darbu.

Daugelis Klaipėdos namų pasipuošė Vo-

rius, pastatė juos tarp pirmų
jų Vilniun įsiveržti.

Zeligowskiui užėmus Vilnių, 
kaip pamenam, lenkų valdžia 
paskelbė jį^ esant “sukilėliu”. 
Tas, mat, buvo Pilsudskio pla
no dalimi visą Lietuvą užgro
bti. Mat, tolimesnis ano išga
luos planas numatė “sukilė
lį” Zeligowskį “malšinti”, o 
tas “bemalšinamas” turėjo su 
savo lietuvių kilmės Kariuo- 

’ mene Kaunan “pabėgti”, kur 
lenkų kitos kariuomenės dalys 
jį vytųsi, ir pasiekusios Kau
ną, Zeligowskiui “pasiduotų”. 
Tuomet Zeligowskis, savo ‘lie
tuviškos 'kariuomenės dalių v e 
rčiamas’, suima Lietuvos vy
riausybę ir visą Lietuvą Len
kijos naudai pavergia.

Tokios tai pinklės Lietuvai

Tekias priemones plėšike’ 
naudoja

Plėšikai, besirengdami kurį 
nors namų apvogti, dažnai su 
tos šeimos nariu susitaria. Ar
ba namų tarną prisikalbina 
nedorame jų darbe pagelbėti, 
o kartais net savo bendradar
bį pristato pasirinktuose na
muose eiti tarno 'pareigas kol 
planai sutvarkoma ir namas 
apvagiama.
Judošiškas darbas

Juk ir Juda Iškąri jotas bu
vo vienas iš apaštalų, Kris
taus pasekėjas. Bet pirmai 
progai pasitaikius, už skani 
bučių saują jisai Kristų prie
šams išdavė.

Tautos reikalų šviesoje, ne
simato skirtumo tarp Pilsuds
kių, Kapsukų, Bertulaičių, 
tiems panašių ir Judošiaus. 
Tokiems gaivalams yra lem
ta, dėl jų judošiškų elgesių, 
judošiško galo susilaukti.

sijos l»lšavikų “d^nokrati- 
jos” skyriasi tuo, kad pekloj 
kenčia kaltos dūšios, o rusi- 
joe balšavikų “demokratijoj” 
nekalti žmonės.

Tad, valio Rusijos balšavi
kų “demokratija”. I

Filosofas iš Krasnarmiei- 
cų” kompanijos Al. Vargas.

Clevelando “Abraliomo Lin 
colno brigadai” paskelbus va
jų, kad sukėlus $160,000 fondą 
aprūpinimui buvusių lojalis- 
listų kareivių ir partraukimui

Lietuvos
Būkime Lietuvos draugai: 

nepamirškim jėgos grąsini- 
maia paveržtos Klaipėdos; re
mkime Lietuvos nepriklauso
mybę aukaudami Gynimosi Fo 
ndui, šelpdami Klaipėdos tre
mtinius.

Klaipėdos netekus, kad iš- 
vengtumėm klaidų ir nesusp 
pratinių, laikraštininkams ir 
visuomenės darbuotojams pri-

Augščiausia paniekinimu ir ^era lsi<dinti į tikrąją Klai- 
skriauda yra neteisybė, kuri Pėdos tragedijos reikšmę. Klai 
dangstosi abejingumo spalvo- P®da yra persvarbus dalykas, 

kad mes pasitenkintum vien 
margos laikraštijos gandais 

Kame geras neturi laisvės įr prasimanymais, nors juos 
teisių, ten būtinai yra laisvė dažnai ir yra sunku atskirti 
piktui, nuo teisybės. Reikia gi turėti

— Pasiruošęs jums patar
nauti, sir, — pagarbiai krei
piasi jis į Shaw, — ko pagei
dautumėt,

— Kad eitumėt palošt domi 
no, kol pavalgysiu — trumpai 
atšovė rašytojas (U.)

Pijaus XI Pėdomis
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII Vely

kų rytų šv. Petro Bazilikoj pasakė gražių 
kalbų, kurioj lietė aktualius šių dienų klau
simus. Jis pažymėjo, kad pasaulyje nėra tai
kos ir ramybės dėl to, kad nesilaikoma tei
singumo dėsnių, kad yra laužomos sutartys. 
Jo Šventenybė energingai ragino aprūpinti 
bedarbius darbais ir už darbų duoti tinka
mų atlyginimų. Daug negerovių paeina iš to, 
kad vieni prabangoj gyvena, kitiems duonos 
kąsnio pritrūksta. Dėl to Popiežius kreipia 
dėmesį į socialinį teisingumų, į reikalų da-

kietijos vėliavomis su svastika. Nuolat ska
mba bažnyčių varpai ir kaukia fabriką 
sirenos”.
Tautininkų dienraštis “Lietuvos Aidas” 

Vokietijos nacių žygį į Klaipėdą taip įver
tino: 1

“Atsimenant dabartinę įtemptą tarptau
tinę padėtį, Čeko-Slovakijos prijungimą 
prie Vokietijos ir, pagaliau, Klaipėdos kra
što vokiečių nuotaikas, tas Vokietijos rei
kalavimas Lietuvos visuomenės labai nu
stebinti negalėjo, tačiau Lietuvai tai yra 
didelis smūgis. Juo labiau, kad paskuti
niuoju laiku Lietuvos vyriausybė darė vi
sa, kas tik galima statuto ribose, kad Klai
pėdos krašto vokiečiai savo padėtimi ne
turėtų pagrindo nusiskųsti.

Antra vertus, 1928 m. Lietuva ir Vo
kietija pasirašė sutartį, kuria buvo nusta
tytos sienos tarp -abiejų valstybių. Paga
liau, Klaipėdos krašto konvencija, kurią 
pasirašė didžiosios valstybės — Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japonija — iš vienos 
pusės ir Lietuva — iš kitos — suvereni
teto teisės Klaipėdos krašte buvo perduo
tos Lietuvai. Vadinasi, Lietuvos juridinės 
teisės Klaipėdos kraite yra užfiksuotos

buvo lenkų daromos. Panašius 
metodus, kaip matome, tik dar 
su ypatingais “savo priedais” 
p. Hitleris naudoja svetimus 
kraštus pavergdamas.

tarptautinių susitarimų, kurių vieną — sie
nų susitarimą — yra pasirašiusi ir Vokie
tija. Ekonomiškai per tą kelioliką metų 
Klaipėdos (kraštas, jau nekalbant apie ki
tokius saitus, tvirtai suaugo su visa Lie
tuva. Tad Vokietijos Lietuvai pateiktas 
reikalavimas yra juo skaudesnis. Atplėšti 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos reiškia su
nkiai sužaloti visą Lietuvos kūną. Šį skaus
mą kiekvienas lietuvis pergyvens taip, lyg 
kad pats netektų vieno sąnario.

Žinoma, pateiktą reikalavimą buvo gali
ma priimti ar nepriimti, bet kokios iš to 
•pasėkos. Jei reikalavimas priimamas, tai 
tuomet galima išsaugoti nepriklausomybę, 
nes reicho užsienių reikalų ministras pa
brėžė, kad tuo atveju Vokietija respek- 
tuoksianti Lietuvos nepriklausomybę; jei, 
reikalavimas nepriimamas, tai vargu ar 
vokiečiai atsisakytų savo sumanymą įvyk
dyti kitokiomis priemonėmis. Greičiausiai

ne tik kad neatsisakytų, bet dar grėstų 
ir viso krašto nepriklausomybei. Tuo bū
du Lietuva buvo pastatyta prieš dilemą: 
arba perleisti Klaipėdos kraštą Vokietijai 
arba pastatyti į pavojų visos valstybės ne
priklausomybę. Tegul (kiekvienas lietuvis 
atsako į šį klausimą pagal savo sąžinę ir 
pilietinę išmintį. Mums gi atrodo, kad rei
kėjo pasirinkti tą kelią, kuriuo eidami 
mes galime nustoti vieno sąnario, bet ga
lime išgelbėti savo brangiausią turtą — 
laisvę. Tai yra žiauri šio momento būtiny
bė, su kuria kovoti mes neturime pajėgų”.

“Vokietijos reikalavimas yra jėgos rei
kalavimas. Mums daromą skausmą mes tu
rime didvyriškai perkęsti. Turime šiuo su
nkiu momentu atsiminti, kad nuo mūsų 
•dvasinės tvirtybės priklausys mūsų liki
mas. Tautos kietą valią mes ne viena pro
ga esame parodę, parodysime ją ir šiuo 
metu”. , .

i S.**,-

Kartą lordo Kurzono žmo
na sako Charaberlainui;
,*-t- Ateis laikas, kada civilizuo 
tuose kraštuose valdžią į savo 
rankas paims moterys.

— Tai ir vėl bus tas pats, 
kas dabar yra, — atsakė Chain 
berlainas. (U.)

i Amerikoje
galvoje ir tai kad Klaipėdos 
klausimas nėra Amerikai rū
pimas klausimas; Klaipėdos 
reikalas vien tik Lietuvos rū
pesnis.

Lietuvos suverenitetas Klai 
pėdos Krašte buvo paremtas 
ant Klaipėdos Konvencijos. 
ar.t sutarties tarpe Didžiųjų 
Valstybių ir Lietuvos; tos su
tarties 15-as posmas sako, kad 
Lietuva negalėjo suverenumo 
perleisti be konvencijos sig
natarų sutikimo. Bet Lieti 
grąsifiama svetimos armijos’ 
siveržimu, nebegalėjo tos savo 
tarptautinės prievolės išpildy
ti nors ir bandė.

Antras Klaipėdos netekimo 
pagrindinis momentas yra tas, 
kad Lietuvos vyriausybė, sve
timos ginkluotos jėgos grąsi- 
Yiama ne savo noru, bet per 
prievartą buvo priversta per
leisti Klaipėdos Kraštą vokie
čiams, nors Lietuvos konsti
tucija aiškiai sako, kad Lietu
vos Žemės, tarptautinėmis su
tartimis apibrėžtas, negali bū
ti afcšrirtatfttB. Taigi, spaudo
je skleidžiami prasimanymai 
būk Klaipėda perleista “kon
stitucinėmis priemonėmis” y- 
ra aiškus bandymas visuome
nę klaidinti žinoma ne Lietu
vos labui.

UHimotyvis reikalavimas, 
ginklo grąsinimo paremtas, y-

(Tęsinys 3 pusi.)

I
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ĮŽYMIEJI LIETUVIAI SENOVĖJE
Prof. 'Andrius UtfiansTcis 

lietuviu kolbos žodyno

pradininkas

Plačioji Kusi ja buvo ne vie
no praėjusio amžiaus lietuvio 
tautybės kapas. Nublokštas 
kur j tolimi). Rusiją, jis buvo 
pavergiamas naujos aplinkos, 
dažnai nutraukdavo artimes
nius ryšius su gimtuoju krašr 
tu ir tuo būdu žūdavo tautai. 
Dažniausiai taip atsitikdavo 
priešaušrio gadynėje, kai Lie
tuvoje tautos sąmone nebuvo 
taip aiškiai nušvitusi, kai tau 
tinis sąjūdis dar .nebuvo taip 
stipriai pasireiškęs, kad būtų 
galėjęs gaivinti ir nutolusius 
tautiečius. Tačiau jau ir tada 
jų tarpe atsirasdavo tokių, 
kurie* ir po keliasdešimt toli 
Rusijoje išgyventi) metų nepa 
miršdavo esą lietuviai, ku
riems nostalgija kaitino gim
tojo krašto meilę, ir kuriems, 
deja, susidėjusios gyvenimo 
aplinkybės neleido aktyviau 
prisidėti prie lietuvių literatū 
ros gyvenimo ir iš viso prie 
tautinio darbo. Toks buvo ir 
Andrius Ugianskis, Kazanės 
universiteto profesorius. Jau 
ir anksčiau apie ji turėjome 
šiek tiek žinių, bet tik atradus 
jo laiškus Valančiui, buvo ga
lima pilniau pažinti tą Įdomų 
asmenį.

Pigianskis gimęs 1816 m. 
Kurtuvėnų ar Šaukėnų para
pijoje. Jis buvęs bajoras. Mo 
kėši Kražių gimnazijoje, kai 
ten mokytojavo Valančius. 18- 
41 mi. dėl mums nežinomų 
priežasčių atsidūrė tolimojoje 
Rusijoje. 1845 m. baigė Kaza 
nės universitetą ir buvo pas
kirtas Simbirsko, o vėliau Ka 
zanės gimnazijos vyresniuoju 
graikų kalbos mokytoju. 1850 
m. gavo graiki) literatūros 
magistro laipsnį. Nuo 1861 m. 
gavęs profesoriaus laipsni, 
Kazanės universitete dėstė 
graikų literatūrą. Kolegų ir 
studentų buvęs mvlimas dėl 
savo tiesumo ir būdo gerumo. 
Kazanėje gyvendamas, rašė 
lietuvių kalbos žodyną, žo
džius rinkti pradėjo, rodos, 
1856 m. Tuo reikalu susiraši
nėjo su Valančium ir Ivins
kiu. Rūpindamasis savo žody
nu, TTgianskis važinėjo Į Ka
raliaučių susipažinti su Kur
šaičiu ir pasirankioti medžia

gos savo darbui. 1860 m. iš
spausdino straipsnį “Apie lie 
tuvių kalbos savybes, kuriame 
tarp kitko rašė:

“Reikia stebėtis, kad mūsų 
kalba per kelis amžius ištvėrė 
beveik be jokių permainų. Tai 
liudija XVIT ir XVTTT a. ra
šyti veikalai. Tuo tarpu visos 
kitos Europos kalbos per tą 
laiką laimi pasikeitė. Aš ma- 

: nau, kad be kitų to priežasčių 
' galima laikyti mūsų kalbos to 
buluma, gražumą ir turtingu- 
'ma. Lietuvis jokioje svetimoje 
kalboje negalėjo rasti tokių 
gražių, vaizdžių frazių, kaip 
savo kalboje, ir dėl to mylėjo 
savo kalbą labiau už visas ki
tas. Stropiai tyrinėjant lietu- 

. vių kalbą ir lyginant ją su ki
, tomis, nekartą reikia stebėtis, 
kaip galėjo kalba paprastų 
žmonių lūpose pasiekti tokio 
aukšto tobulumo, perviršyda
ma nekarta pačia graikų kal
bą. Jeigu kalba, filologų nuo
mone. yra tikras tautos dva- 

! sios išminties paveikslas, tai 
■ iš to kvla labai giriama išvada 
! apie lietuvius. Žiūrint į šian- 
' dieninę lietuvių kalbą leng
viau galima suprasti nuosta
biai puikią TTomero kalbą: iš 

I to lengva spręsti, kad graikų 
kalba per daugelį amžių ture 
jo tobulėti liaudies lūpose, o 
taip pat, kad lietuvių tauta ir 
jos kalba turi būti labai seno
viškos. Kad mums Dievas tik 
duotu greičiau lietuviška ITo-
merą

Ugianskis pasireiškė ne 
vien kaip mokslininkas, bet ir 
kaip nuoširdus lietuvis. Jis y- 
ra prirašys begales laiškų vy
skupui Valančiui, kuriuose iš
reiškė savo begalinę meilę Lie 
tuvai. Ir štai kartą buvo jam 
toks įvykis; vos tik žmona pa 
gimdė sūnų, jis sunkiai susir
go. Žmona buvo rusė ir sūnų 
užsispyrė išauklėti rusiškoje 
dvasioje. Atėjo pas jį dakta
ras Mirotvorovas. Ilgiau besi 
kalbant, Mirotvorovas profe
soriui pasakė:

— Visi kalba, kad tamsta, 
pone profesoriau, nesi rusas, 
o kažkoks... lietuvis.

— Garsusis prancūzu) rašy
tojas yra pasakęs, — pareiš
kė prof. Ugianskis, — “kiek
vienas padorus žmogus turi 
neišsiginti tų knygų, kurias

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNCS
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Albanijos kalnėnai (kalnų gyventojai) įsive ržusiems italams ,r. i ,♦ 
geri šauliai, pasiskirstę grupėmis kaip anatome šiam atvaizde ir iw k1u"‘1cllJ’ Jle 7ra 
puola įsiveržusius į jų kraštų italus. (Acme tclopaoto) ’ pasisleP« kalnuose visur

v

3-
5^“įSf/ -

*
200.000 Italijos kariuomenės apleidžia laivą Durazzo uoste, Albanijoj, ši kariuomenė su

trempė Albanijos nepriklausomybę. (Acme telepsoto)

jis skelbia”. Neišsi'gjnu nė aš. 
Ne rusas esu, bet lietuvis. Ma 
no tėvynės valdovai senovėje 
garsėjo visame pasaulyje. Ir 
žinau, kad kas užsideda sau 
sunkias ir pavojingas parei-j 
gas prikelti pavergtą tautą, 
tas užsideda ir kančias...

— Tai kvepia Sibiru.
—Yra didesnių kančių už

Sibirą. Ar tamsta supranli 
kančią tarnauti svetimai, kad 
ir garbingai tautai, kai tuo 
tarpu savoji tauta pavergta. 
!(<aip mkslininkas, aš dirbu 
rusams nuoširdžiai, bet, kaip 
lietuvis...

Ir Uigjanskis pravirko. Ru
sas truktelėjo pečiais ir išsi

gandęs išėjo.
Mirė Ugianskis 1870 metais, 

visą gyvenimą neradęs dvasi
nės šilimos savo šeimoje, nes 
žmona rusė išauklėjo ir sūnų 
rusą, kuris liaigęs veterinari
jos mokslus ilgai gyveno Nov- 
gorode-Volinake.

Jeigu Bažnyčia negali nau
dotis savo teisėmis, nebus 
pagerbtu, ir laisva tavo sąži
nė.

LIETUVOS DRAUGAI 
AMERIKOJ

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
ra karo paskelbimui, o agresi- j 
jos karas juk jokių konstitu
cijų ir konvencijų nepaiso. 
Taigi Klaipėdos netekimas y- 
ra grynas nelegalios jėgos pa
daras dėl kurio Lietuva nėra 
atsakominga: Lietuva neturė
jo galimybės jėga Klaipėdos 
Krašto apginti, kai teisė su
laužyta pašlijo. Kitais žod
žiais, Lietuva atsisakė jai pa
ruoštame kare kariauti ir už 
tai turėjo užmokėti Klaipėdos 
netekimu. Nuo šio momento 
prasidėjo trečioji Klaipėdos 
tragedijos dalis: Lietuvai te
ko daryti taikos sutartį ir čia 
jau buvo reikalingi konstitu
ciniai formalumai; Seimo pri
tarimas sutarties nuostatams 
ir galop Seimo tos sutarties 
ratifikacija. Tat būtų nedo
vanotina klaida manyti, kad 
Klaipėda buvo sutikta perlei
sti Vokietijai iš anksto susi
tarus.

Klaipėda Vokietijai neturė
jo ir neturės ekonominės reikš- 
ttipju ik ai Klaineda Lietuvai

Paieškojimai Gyveno Baltimorėje, Md.
Nastalskis Antanas — kilęs Staišiūnas Justinas - 

iš Alkų kaimo, Alsėdžių vai., vykęs į JAV 1914 met., <ialy- 
Telšių apskr. Išvyko į JAV vavo JAV kariuomenėje. Po 
1913 met. rugsėjo 29 d. ir ap- karo gyveno Bridgeporle, 
sigyveno Kensingtone, Pa. Conn. 1931 met. sunkiai sirgo. 

Pavydis Romualdas ir jo C*al miręs.
sūnėnai Kazimieras ir Aleks- Tamošaitis Izidorius — ki- 
andras — kilęs iš Alionii) kai- ]ęg iš Raseinių apskr. Jurbar- 
mo, Pabaisko valsč., Ukmer- ko valse., Naujininkų kaimo, 
ges apskr. Atvyko į JAV 1894 met. ir

Pocius Jonas — išvykęs į apsigyveno Cbicagoj, Ilk 
JAV 1911 met. Kilęs iš Jur- Visi žiną apie paieškonmo- 
gaičii) kaimo, Gruzdžių vai., sius malonėkite kreiptis į Lie- 
Šiaulių apskr. Iki 1930 met. tuvos Generalinį Konsulatą 
gyveno Duųuesne, Pa. New Yorke šiuo adresu: Con-

Sidaras Vincas — turįs gi- sulate General of Litbuania, 
minių Poškėčių kaime, Pa- 16 West 75th st., New York, 
kruojaus valsč., Šiaulių apsk.N. Y.

buvo lyg jos plaučiai, lyg kad 
New Yorkas yra Amerikai. 
Argi gali toks brutal iškas Vo
kietijos žygis prieš Lietuvą 
patarnauti geriems kaimynų 
santykiams? Tegu pats skai
tytojas sprendžia. Vokietija 
negali Klaipėdos savintis re
mdamosi gyventojų apsispre
ndimo teise, nes toji teisė jie
ms ir nepriklausė, nes klaipė
diečiai yra tik maža lietuvių 
tautos dalelė, kuri nors ir bu
vo ilgai nuo savo tautos at
skirta, neturi teisės savo siau
riems išroikavimams aukauti 
visos tautos reikalų, nes ir 
pati Vokietiia pagrobdama Bo 
hemiją Ir Moraviją pamynė 
apsisprendimo principą.

Lietuvių tauta tvirtai tiki 
į savo tautinio susipratimo at
gimimą, ji tiki kad tas atgi
mimas apšvies klaipėdiečių 
protą patekusį i svetimą įta
ką, uždegs jų širdį lietuvybės 
meile ir duos jiems ištvermės 
susilaukti laiku kada jie vėl 
galės ausi jungti su savo lie
tuvišku kamienu kaip 1923 
metais. -

L. D. A.
Kovo 3, 1939

įš-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

_ LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 W. 47th St. Phone Yarrk 5060

rZ
LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai 1S- 
tobultntl. nužemintos kainos, lengvi ISmokSJimal.

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“ U WII.U PIKE US”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Virginia 1515
Turime daugybę vartotų automobilių vėliausios mados, nuo $16.00 
Ir augSčtau.

MALDAKNYGES

Angelas Sargas, juod. virš. pauk...............................$1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais..........  60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš........................................... $1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš............................... 75c
Jėcus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ...............$2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 Bo. Oakley Avė. Chicago, Illinois

£
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i len Juozaitis, dėl mirties jos Juo mažiau liuosybės turės
mylinio tėvelio J. Juozaičio.

Bronė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

gerumas, tuo daugiau 
varžoma liuosybė.

bus

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. CANal 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvertais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street 
TeL CANal 0402

ARTISTES ONOS KATKAUSKAITES 
KONCERTAS KULTŪRINIO 

DARŽELIO NAUDAI

torijoj tik laukia tos valan- 
tlos, kuomet visi turėsime ne
užmirštiną progą išgirsti ma- 

i lonų ir skambantį art. Kaskas

■-

....

........... >—

f:

kontralto balsą, balsą, kuris Jaunimo Veikla 
neša garbę ir dainą visų lie
tuvių po platų pasaulį. i Lietuvos Vyčių 14 kuopa,

CICEROS LtETUVIIJ NAUJIENOS ]
-

Dabar knoĮMi darbuojas, kad 
šokių vakaras pasisektų. Va
karas įvyks balandžio 22 d.,

Pramonininkai, profesijona- Kah nėra didžiausia kuopa, gv Antano parapijos salėj, 
lai ir ypatingai visos mūsų bet viena darbščiausių, tik ji Der sirron ir jo orkestrą grieš 
moterys stoja į garbės eiles daug negarsina. šokiams. Der Sirron yra gerai
ir žada tapti amžinais Kaskas 14 kuopa daug dirba nau ų žinomas tarp jaunimo. Taip- 
ir Kultūrinio Darželio drau- narių vaju,;. Norima pusi rody-1 gj, vardu komisijos, prašau 
gaiš ir rėmėjais. ti priešakyj, nes žinoma, kad I vjs^ Chiragos liet. jaunimą

Bilietai jau visai baigiasi Vyčių organizacija yra tik atsilankyti į mūsų vakarą, 
ir kurie nepasiskubins, prisei- viena organizacija Amerikoje, ^0nijsįjoj yra. Rimkus, S. 
gailėtis. Nevėluokite! Bilietai katalikiškam lietuvių Jauni-į Brozas, Rakas, J. Vcrb, J. 
gaunami pas N. Vilkelį, 6522 niui, kuri visus ragina dirbti
Superior Avė. I Dievui ir Tėvynei. Kai orga

Apie pačią artistę čia daug mzacija bus stipri, tai ir lie- 
I nerašome. Vienok, primename, tuvybė ilgiau gyvuos.

Žilvitis, G. Mankos, E. Wai- 
tekus, F. Žuke ir IL Eisen.

jog mūsų brangios artis'ės yerbų sekInadienį Vyčiai 
draugiškumas yra lyg limpa- gražiaį pasirodė dvasinėj vi- 
nti liga, visuomet užsikrečia- ’ s0 parapijos jaunimo puotoj,

]ma* šv. Komunijoj “in corpore”.
j Užtikriname, jog sykį pasi-, _
matysite su mūsų brangia vie-DAINUOS GRINORIŲ

L. V. 14 kuopa reiškia gilią 
užuojautą savo raštininkei lle-

DR. F. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Autradieniuis, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos; 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. F. J. BEINAR
(BUlNAItAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 Įiopiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. •
2-tros labos 

CHICAGO, ILL
Telefonas MIDway 2880

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

Telefonas HEMlock

DR. A. G.
GYDYTOJA8 IR CHIRURGE 

2415 W. Marųuette Rd?
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitari us

RAKAUSKAS

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
T«l. YARds 0994 

Rez. Tel. PLAza 2400

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
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CLEVELAND, O. — Artis-ką, art. Kaskas yra nuolatos
tė ir dainos karalaitė Ona labai užimta. Vienok jos pa-
Kaskas (Katkauskaitė) konce- sišventimas ir energija rado
rtuos Clevelande, balandžio 21 galimybės duoti koncertą Ku-
d. Visą uždarbį nuo koncerto ltūrinio Darželio naudai.
art. Kaskas aukoja Clevelan- n, , »• r „ . ,d Joks širdingas art. Kaskas
do Kultūriniam Darželiui. To- . , .. ... , .pasiaukojimas lietuvybei su-
kia brangi mūsų mylimos ar- jndjn() visus cleve,ando ,ie. 
tistės dovana paliks amžinų tuyiūs Lietuvi Moterų jr 
pammklų s.rdyse visų lietu- Ljetuvhj UniTCrsiteto klBbai 
vių. Būdama narė Jler.opoi,-stojo vieningai ir ;

tan Operos ir nuolatos kon- Jarbą — koncerto surengimą, 
certuodania po plačią Ameri- Puošni svetainė miesto audi-

šnia, amžinai jos neužmiršite.
Jinai visuomet maloni, links
ma ir drauginga.

Be art. Kaskas, jos koncer
te dalyvauja ir vietinis visų 
mylimas jaunas smuikininkas 1UH1 
Vincas Greičius. Asmenyje 
Greičiaus mes irgi susilauksi
me dar vienos muzikalės pa
žibos ir toji ateitis yra visai 
netolima. Jaunas ir darbštus 
muzikas nuolatos sparčiai žy
giuoja pirmyn.

Visas Clevelandas laukia i- 
storinės dienos — Onos Kas
kas koncerto!

Rengimo Komisija

Kad bedievis įgys galę, pri 
sijuoks iš tavo teisių.

KIDS

GOkk/jyoou. get ir
,A YOtf CIT HMf
“ YOUR 'ftINGirt’ W£T. 

H0WP YOH 1Tp

INreRNATtoHRU OHTOPH CO-H.y.t

CHORAS; S0KS ILAINE 
BERTULIS

Bal. 16 d. vakare įvyks ant
ras Šaltimiero Surum - Bū

drautos, dainų ir šo
kių — vakaras, Ashland audi
torium.

Programoj bus daug lietu
viškų melodijų. Krikštynose 
bus padainuota daug lietuviš
kų dainų ir pašokta lietuviš
kų šokių.

Grinorių choras taip pat pri 
sirengęs.
Algirdas Brazis padainuos

Solistai Elena Pečiukaitis ir 
naujų dainų. Ilaine Bertulis, 
11 metų pašoks keletą šokių.

Visiems patartina nepralei
sti šio Šaltimiero vakaro. Mik

A every woman 
r I KHGW KELIES 0N

LISTERINE
FOR

A^MNDRUFF
Clinica prove Liatarine Antiaeptie reachei and kilia dandruff germ

There ie no easier, more delightful. ot 
effective way of keoiiing dandrutf under i 
oontrol than with Ltsterine Antisep'ic, 
faniouu fnr more than 25 ycars as a mnutb i 
waah and gargle Just rub it in and follov i 
with prolongod 'nausage.

Llsterine Anliseptic getfi rid of dandruff 
lieta ūso it kilis tho geriu that causes dan
druff—Ihe nuerr Iii lle bottle-shapcd bac- 
teria (Pityrosporum ovalo) tliat siirroui.ds 
the hair and covers thc scalp.

Don't wasle time with remedies that 
irerely attack syinptoma. Ūse bisterino „ ,.ncn o o, i
Antiseptic, the proved troatment that getą KeS. Duao OO. lalOlctn AV6.

Seretloiuis ir Netlčl. pagal nutartį 1 Nedčlionus nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TaL YARda 6921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tel. Beverly 1868

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

»t the rausė. Tho only troatment we know 
of that is liackod by ten ycars of resoarch 
and a clinical rocord oi succoss in the 
great majority of rasos.

Lambert I’harmacal Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR
- DANDRUFF

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

nes. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

bubatonus Utceroj
1446 So. 49th Court

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPSI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir p)tį;.il sutartį

KLAUSYKITE

New City Famitire Mari
RADIO PROGRAMO

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

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

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname.*
Serijas
Tikietus
Plakatus
PoateriuH
P rog rantus
Įvairius Atsišaukimus

Bilas
Laiškus
Kon vertus 
Konstitucijas 
Kvitų Knygeles 
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:

DRAUGAM PUBLISHING COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

TcL Pullman 7235 
Rea. Pullman 0263

DR. A. W. J ACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michlgan Avė.
Chicago, Illinois 

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. YVestem Avenue
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pčtnyčioj — 2 iki 6 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. ▼.

Tel. Prospect 1012 
Ree TaL Republic 5047

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliouiis pagal sutartį.

Offica Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfornla Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Rea and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0/06

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sekuikadieuiais 

pagal sutartį.

TeL Calumat 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek-| 
inadieniu? ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, IlaL.

Ofiso TeL VIRginia 6036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedčliomi8 pagal sutartį.

Tel. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFI8O VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pairai Sutarti.

Tel CANal 6267
Res. TeL PROspe

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave.l 
VALANDOS: 11 v. ryto ikj 3 popiet| 

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2248

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutart;

DR. V. L SttDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonu Lafayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir| 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tel. Yards 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Anttadianiaia

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BA1ANŪ2IŪ-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, 115tli IR SOUTH PULASKI ROAD

— 68.
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SLA 208 Kuopos Auka 
Lietuvos Apsigynimo 
Fondui

Balandžio 5 d., reguleriam 
SLA 208 kuopos ^moterų) su
sirinkime Lietuvos Apsigyni
mo Fondui paaukota $25.00. 
Be to, iš dalyvavusių susirin
kime narių sekančios aukojo: 
M. Brenzaitė $10.00. Po $5.00: 
Kakštis ir dr. Satkoff. Po $1: 
dr. Giriotis, Narvid, Kenutis, 
Mikslia, Byanskas, Stephens, 
Norkus, Jagiella, dr. Slakis, 
Lacitis. Kuper — 50c.

Aukos pasiųstos Lietuvos 
konsului Cbicagoj prašant per
siųsti į Lietuvę Apsigynimo

West Pullmano 
Naujienos

Dar kartę primename, kad 
kun. Aniceto M. Linkaus pa
gerbimo bankietas įvyksta ki
tę sekmadienį, 7 vai. vak.,
Shoreland viešbutyje, Grand 
Ballroom, 55th ir Outer Drive.

Svečių jau pasižadėjo daly
vauti apie 400. Bankietas bus 
tuomi skirtingas nuo kitų ba- 
nkietų, kad bus maža kalbė
tojų; bus trumputė, bet labai 
graži ir įdomi programa. Po 
to šokiams grieš Geo. Vietoto 
orkestrą, , ,

Kun. A. Linkus Lietuvos 
valdžios apdovanotas Gedimi
no III laipsnio ordinu, kurį
šiame bankiete jam įteiks Lie- ondub Kaune.
tuvos konsulas Cbicagoje P. 
Daužvardis.

Jei kas dar norėtų bankiete 
dalyvauti, rezervuokite sau 
vietas nevėliau balandžio 14 
d., 12 vai. popiet. Reikalau
dami bankieto bilietų, paska
mbinkite telefonu kun. S. Gau 
eui, Pull. 1200.

vių draugijos bei paskiri as
menys susirūpintų Lietuvos 
nepriklausomybės ginimu ir. 
sulig išgalės, aukotų tam fon 
dui. Narė

Mirė Stanislovas 
Vaitukaitis

BEIDGEPORT. — Velykų 
dienų Logansport, ]nd. ligo
ninėj mirė Stanislovas Vaitu
kaitis. Tai brolis plačiai ži
nomo velionio kun. Pranciš
kaus Vaitukaičio, buvusio So. 
Chicagos lietuvių klebono.

A. a. Stanislovas Vaitukai
tis buvo kilęs iš Marijampolės 
Gimė 1686 m. Paliko liūdin
čius moterį Marijonų, dukterį 
Elenų, du sūnus — Povilų ir 
Pranciškų.

Seniau velionio šeimyna gy
veno E. Cbicagoj, lnd. Ten 
po nelaimės, kuri įvyko prieš

Ačiū geraširdėms moterims, keletu metų, velionis atsidūrė 
aukojusioms Lietuvos nepri- ligoninėj, o šeimyna persikėlė 
klausomybei ginti. Malonu bū- į Chicago — Bridgeportų. Da
tų girdėti, kad ir kitos lietu-; bar gyvena 3358 So. llalsted

St. ir čia velionis bus pašar
votas. Luidotuvės įvyks tre
čiadienį. Po pamaldų Šv. Jur
gio bažnyčioj bus palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Lai
dotuvėse patarnauja grabo- 
rius Antanas M. Phillips.

Parėmė Seseris
Pranciškietes

T0WN O F LAKE. — Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 sk., pasidarbavimu ra-i 
štin. A. Snarskienės, gavo am- i 
žinų narę, kuris įmokėjo $100. 
Toji geradarė nenori, kad jos 
vardas būtų paskelbtas spau
doj.

Linkime Snarskienei dau
giau gauti amžinų narių.

Kas nenori būti pikto ver
gu, turi kovoti užl gerų.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 11 Diena
Numylėtinis žiūrėjo į Vie

tų, kur jis matė savo Mylimų- 
jį. Ir jis sakė: “A, vieta, ku
ri primena palaimintas mano 
Mylimojo dažnai atlankytas 
vietas! Tu pasakysi mano My
limajam, kad aš kenčiu išty
rimus ir liūdesius vardan Jo”. 
O ta Vieta atsakė: “Kuomet

Urba Flower Shopre 
4180 Archer Avė.

rtUMM) LAFNVETTK MM
Myllntleuui —- VeatavSma — 

Banhletaau — iAklotuvSma —

tavo Mylimasis kybojo ant ma ir liūdėsiai, kuriuos Meilė ga
nęs, Jis panešė už tavo meilę 
didesnius ištyrimus ir liūde
sius nekaip visi kiti ištyrimai

Įėjo patiekti savo tarnams M

PLATINKITE “DRAUGĄ >»

Pas mus Velykų šventė pra
leista labai gražiai ir iškilmi
ngai. Per visas šv. Mišias žmo 
nių buvo pilna bažnyčia, o y- 
pač 5 vai. ryto.

Choro gražus giedojimas, 
vaikučių tvarkinga procesija, 
darė begalo gražų įspūdį. Kle
bonas A. Linkus pasakė gražų 
pamokslų ir sveikino visus 
Velykų šventės džiaugsmu, o 
vestpulmaniečiai Velykų die
noje, savo bažnyčios reikala- 
fhs sudėjo g&žiųM8ukų — 
$806.

Trijų Metų Mirties Sukaktuvės 
A. A.

ANDRIEJUS VILČIAUSKAS
Jau sukako trys metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų ir tėvų 
Andriejų Vilčiauskų.

Netekome savo mylimo ba
landžio 12 d., Į1936 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievu suteikia jam 
amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš mūsų 
tarpo, užprašėme trejas šv. Mišias už jo sielų bal. 12 
dienų, Aušros Vartų parapijos bažnyčioje, 8:00 va
landų ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Dešimt Metų Mirties Sukaktuvės 
A. A.

NIKODEMAS OVERLINGAS
Jau sukako 10 metų, kai ne-( 

gailestinga mirtis atskyrė iš anū- 
sų tarpo mylimų vyrų ir tėvų — 
Nikodemų Overlingų.

Netekome savo mylimo bal. 
12 d., 1929 metais.

. Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. Lai

gailestingas Dievas suteikia jam amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš mū
sų tarpo, nuoširdžiai prašome visų mūsų giminių 
draugų ir pažįstamų kartu su mumis parodyti jam 
savo didžiausių meilės ir gailestingumo išreiškimų — 
tai yra, kad dažnai atsiminti jį savo maldose ir taip
gi šventose Komunijose, nes tai yra mirusiųjų di
džiausia paguoda.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnui, Duktė ir Giminės.

Pereitų savaitę į skolų at- 
mo’kėjimo fondų įmokėjo 25 
dol. N. P. P. Šv. mergaičių 
sodalicija, o pasižadėjo Vla
das ir Barbora Jurijonai.

1939 metai ŠŠ. Petro ir Po
vilo parapijai yra jubiliejiniai 
— 25 metai, kaip parapija 
gyvuoja. Ta proga manoma 
atmokėti visų parapijos sko
lų. Rap.

Jeigu su daugumu gali pa
stūmėti gerų darbų priekin, 
darbuokies su visais, o dau
gumui gerai padarysi.

Kai piktas ima viršų, liuo- 
sybė puola.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN

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

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue

__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

r\ VZ 1Z" A T koplyčios visose 
X X Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 
7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas

T. ŠALTHHERAB

A
FELIKSAS GUBISTA

Mirė bal. 9 d., 11 vai. ryto, 
sulaukęs pūsis amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių 
apskr., 1‘aAllto parap., Klibalių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą moterį Oną, po tėvais 
Kaminskaitę, sūnų Juozapą ir 
jo tris anūkes, tris dukteris: 
Oną, žentą Stanley Bednovicz, 
8tellą, žentą Steve Orth, ir Lo- 
rettą, du brolius: Adomą ir 
KleriJoną. brolienę ir Jų Sei
mas ir kitas gimines. Lietuvoj 
paliko daug giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas 4530 So. 
California Avė., tel LAK. 600 5.

Laidotuvės įvyks ketvlrtad., 
bal. 13 d. Iš namų 8 vai ryto 
bus atlydėtas Į Nekalto Prasi
dėjimo Sv«. Panelės par. baž
nyčią, kurtoje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-get* Ir pažįs- 
tanrus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Kūnas, A- 
nūkės, Tbiktery*’. ftcntal, Bro
liai, Brolienė Ir Giminė*.

Laid. direktorius J. Llulevl- 
čius, tel. Lafayette 8572.

PIRKITE PAMINKLUS DABAR

-

!,.■ f* • •

lt '
ji

aid

ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTGS — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North VVestern Avė. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius Malasi ikarui nao Holy 8«pnlchra Kapinių. BM0 Wu lllti MraH

A. JĮ A
JUOZAPAS JUCIUS

Mirė bal. 9 d., 1939 m.. 10 v. 
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr.. Girdiškės par., Uideikių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną, po tėvais Venskal- 
tė, brolį Kazimierą, švogerką 
Marijoną Urbutlenę, švogerį Jo
ną Urbutį ir jo sūnų Simoną 
Žibą ir jo šeimą, sesers sūnų 
Pranciškų Meištininką ir Jo 
šeimą ir kitas gtmlnee. Lietu
voje taipgi paliko gimines.

Kūnas pašarvotas 7201 So. 
Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
bal. 12 d. Iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į Gimimo 6vč. 
Panelės par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečieme visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti Šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Brolis, švo- 
gerls, Sesers Sūnus, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Grovehill 0142.

A. JĮ A
STANISLOVAS
VAITUKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 9 d., 1939, 2:65 vai. po 
pietų, sulaukęs 52 metų smž

Gimęs Lietuvoje, Mariam po- 
lės apskr., Skriaudžių parap., 
Pentupių kaime.

Amerikoje išgyveno 38 raet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijoną, po tėvais GeU 
dutaitė, dukterj Eleną, du sū
nus: Povilą tr Pranciškų, švo
gerį Antaną ir švogerką Kazi
mierą Salemonavičius ir kitas 
gimines Amerikoje. Lietuvoje 
paliko 3 seseris: Eleną Gude- 
levičienę, Anelę ir Marijoną 
Vaitukaites ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi — 
3358 South Halsted Street.

Laidotuvės įvyks ketvlrtad., 
bal. 13 d., 8:00 vai. ryto, iš 
namų į šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtai į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Vaitu
kaičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame Moteris, Sū
riai, Duktė 1 rGimtnęw.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. Yards 4908.

A.
KAROLINA ARTIŠAUSKIENĖ 

po tėvais Žilvičiutė

Mirė balandžio Ift d., 19.39, 8:40 vai. ryto, sulaukus puses amž.
Gimus Lietuvoje, Panevėžio apskr., Naujamiesčio parap., Maa- 

gaigalio kaimo.

Amerikoje išgyveno 39 mėtos.
Paliko dideliame nubudime vyrą Jurgį, dukterį Stellą, tris 

sūnus: Petrą, marčią Viktoriją ir jų šeimyną, Bronislovą, mar
čią Phyllis, ir Joną, anūkę Karolytę, tris seseris: Pauliną Ko- 
warskienę, Marijoną Jasnauskicnę ir Juozapiną Klikūnienę ir jų 
šeimynas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3214 So. Union Avė. Telefonas VICtory 
6375.

Laidotuvės įvyks penktadienį, ^balandžio 14 d., iš namų 8 vai. 
. ryto J»us atlydėta į ,Šv. J u r io--parap. bažnyčią, kurioj įvyks ge

dulingos pamaldos už velionė# sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvieičame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-mns dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnai, Marčios, Anūkė, Seserys ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Telefonas Yards 0781.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A N T f patarnavimas HmDULHIlUL DIENĄ IR NAKTĮ
n VV A T koplyčios visose L/ X R n 1 MIESTO DALYSE

1.1 Zolp 1646 Weet 46th Street 
Phone YAEda 0781-0782

AM V. Petkus 4704 S. VVestern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. 1. Riftas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAEda 1419

flattony B. Petktis
Latacz ir Semi
1. liirteviuBs

Mažeika
fotams M. Prilips

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
dGero 2109
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PUIibnan 1270

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAEda 1138-1139

3307 lituanica Avė. 
Phone YARda 4908
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Pataisymas

Velykų Iškilmės Susipažinimo Piknikas
šv. Jurgio Bažnyčioj Marijos Kalneliuose

Visose Chicagos lietuvių ko
lonijose atsirado geros valios 
žmonių, kurie susirinkę nuta-

BRIDGEPORT. — Mūsų 
Šv. Jurgio parapija su dide
liu gražiu pasižymėjimu pra
leido Velykų šventę. Pirmas 
daiktas buvo tai tas, kad ba
žnyčia buvo šauniai išpuošta. 
Tie, kurie ketvirtadieni lankė 
įvairias bažnyčias, pripažįsta, 
kad mūsų bažnyčia gražiau 
buvo išpuošta, negu bet kuri 
kita bažnyčia Bridgeporte. 
Kreditas už tai pripuola sese
lėms Kazimierie'tėms, kurios 
aukojo darbų ir vienam gera
dariui, kurs aukojo pinigų pa
gražinimams supirkti.

rė surengti susipažinimo išva
žiavimą — piknikų gegužės 14 
d. su Nekalto Prasid. P. šv. 
Seselėmis, kurios randasi Ma
rijos Kalneliuose, Hinsdale, Il
linois. Tas išvažiavimas bus 
Tėvų Marijonų ūkyje, kur tu
rėsime progos pakviesti ir vie
tines seseles. Tam tikslui, kad 
rengiamas išvažiavimas duotų 
kokios nors naudos, yra išda
lintos laimėjimui dviejų dova
nų po $5 knygutės visose kolo

Prie iškilmingos rezurekci- nijose. Kad laimėti vieną tų
jos daug darbavosi kompozi
torius A. Pocius, vargoninin
kas. Išanksto lavino chorų ir 
antifo >dę orkestrų. Todėl per 
rezurekcijų šauniai pasirodė. 
Žmonių buvo kupina bažny
čia, tik liūdėjo, kad Jo Malo
nybė pralotas M. L. Krušas 
sirgo slogomis, sunkiai celeb- 
ravo iškilmingas šv. Mišias ir 
negalėjo prabilti į parapijo- 
nus. Jo vardu parapijomis 
sveikino vikaras gerb. kun. S. 
Petrauskas. -

Po rezurekcijos į sekančia? 
Mišias rinkosi į mūsų bažny
čių Kolumbo Vyčiai. Su mu
zika atmaršavo Lituanica av. 
ir įmaršavo į mūsų bažnyčių. 
P-nas Pocius svečius bažny
čioj pasitiko šauniu maršu. 
Kolumbo Vyčiai nustebo ir 
nudžiugo tokiu puikiu priė
mimu. Bažnyčioj Kolumbo Vy 
čius vardu Jo Malonybės pra
loto M. L. Krušo pasveikino 
vikaras gerb. kun. S. Petraus
kas.

Po visam parapijos salėj Ko 
lumbo Vyčiai turėjo bendrus 
pusryčius.

Reikia priminti, kad Kolu
mbo Vyčių Bridgeporto sky
riuje yra ir lietuvių. Jų tarpe 
yra mūsų graborius S. P. Ma
žeika. Jis jau pasiekęs ketvir
to laipsnio.I

Per visas kitas šv. Mišias 
žmonių buvo daugiau, negu 
šiaip jau sekmadieniais.

Rap.

38-2302 į

t* *
a*

n,*

Garsaus plėšiko Beny Dickson, kurį federa-liai agentai nušovė netoli St. Louis, Mo., gink
lų ir automobilių leidimų sandėlis, rastas jo automobiliuje. (Acme telephoto)

Jaunimas Veikia
HARTFORD, CONN. — Vydovanų, galima už lc užsira

šyti pas sekančius veikėjus:
MARQUETTE PARK. — 

bizn. Rap. Andreiiūnų, 6324 
So. Western Avė., A. Jonai
tiene, A. Pukelienę, O. Vili
mienę ir kitus.

BRIGHTON PARK galima 
gauti pas Marcijonų Navic
kienę ir jos talkininkes.

T0WN OF LAKE pas Ele
ną Gedvilienę, P. Turskienę,
O. Sriubienę ir daugelį kitų.

BRIDGEPORTE pas bizn.
Uršulę ir Pranų Gudus, A.
Vaišvilienę, O. Kazlauskaitę,
J. Dimšų ir kitus.

DIEVO APV. PARAPIJOJ 
pas pirm. ir bizn. Pranciškų 
Ivanauskienę, T. Stučinskienę,
O. Pauliukaitę, O. Bukantaitę 
ir kitas.

NORTH SIDE pas pirm. A.
Bacevičių.

WEST SIDE ipas Domicėlę ,,. Gasparkienę, Ignų Kryževičių Paminėjo Vardines

čių 6 kuopa rengia šokių va
karų parapijos salėje, balan
džio 14 d. Tai bus semi-formal 
šokiai.
Parapijos minstrel show

• Balandžio 30 d. parapijos 
jaunimas su choru priešakyj 
rengia parapijos naudai mins
trel show. Varg. Justas Bal
sis turi gabumij ir prityrimo 
minstrel show ir bendrai te
atrų rengime. Po programos 
bus šokiai.
Ona Katkauskaitė - Kaskas 
New Britaine

Balandžio 14 d. Senior Higli
Scliool Auditorium, New Bri
taine, Conn., Berlin Chorai 
draugija rengia koncertų su 
Ona Ka'tkauskaite priešakyje, i

RADIO
PEOPLES BENDROVĖS 
RADIO PROGRAMA

Geri dainininkai, šauni or
kestrą, įvairios žinios, prane
šimai ir t. p. bus girdėti šį 
vakarų, bal. 11 d., 7 valandų 
iš radio stoties WGES. Šio 
vakaro programų išpildys pa

TRAPE

Programa prasidės 8:15 vaka
re.

' f

Mano nuoširdžioj padėkoj 
per klaidų praleista šių asme
nų vardai, būtent komiteto 
sek. Ievos Lukošiūtės ir “Cbi 
cago Evening American” red. 
nario Stasio Piežos, kuriems 
taipgi reiškiu širdingiausiai a- 
čiū. J. A. Mickeliūnas

CLASSIFIED
P.VinAYTMri LOTAI 

Parsiduoda S lotai; ant Franclsco 
gatvBs, arti 98th St.; 10 mlnutų Iki 
Westem Avė. Verti $1500.00; ati
duosiu už $800.00; Verta apilūtPtl 
Šią vietą, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 West Cnl- 
lerton St. •

sižymėję menininkai, taip pat 
bus gerų kalbėtojų. Be to, vi
siems įdomu bus išgirsti daug 
nepaprastų žinių iš Peoples 
krautuvių, kurios labai daug 
yra didelių bargenų. Tik pa
siklausyki! šį vakarų ir patys 
įsitikinsit. Rap. XXX

Redakcijos Atsakymai
Uoliai Naujienų skaitytojai.

Tamstos rašiniu nepasinaudo
sime, nes jame perdaug asme
niškumų. Yra sakoma, kad 
jei apie mirusį kų nors gero 
negali pasakyti, geriau nieko 
nesakyti. Būt visai kas kita 
buvę, jei tuos klausimus, ko
kius iškėlei savo rašiny, bū
tumei paskelbusi spaudoj tani 
asmeniui gyvam esant.

CLASSIFIED

REMKITE IR PLATLNKE 
KATALIKIŠKA SPAUDA

MARK

Be considerate! Don’t cough in public places. Carry with you 
Smith Brothers Cough Drops. (Two kinds—Black or Menthol, 511.)

Smith Bros. Cough Drops are the only drops containing VITAMIN A
Ties is the vitamin that raises the resistance of the mucous 

membranes of the rose and throat to cold infeations.

PARDAVIMUI
5-kambarlų mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; furnacu ąpftildoml: nrtl 
mokyklų, parkų, krautuvių. 5704 
South Artestan Avenue. Chicago, III.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigia], 

fitltu vandeniu Šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados. 
1628 R. 47th Conrt. Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment butldtng; 4 5-kambarlų 
fletal: garo šiluma; lotas 60x126? 
(eigos $190.00 J menesi. Marąuette 
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa- 
slulijlmą. Atsišaukite; 6622 So. Falr- 
flelu ATc.. lel. Prospcct 4201.

PARDAVIMUI ŪKIS
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama 
žemė; 70 akerlų miškas. 11 budi- 
ninkų. Nėra mortgage; neapgyventa. 
Galite užimti kad Ir rytoj. Biznio 
vieta; didelis vasarinis rezortas. 
Kaina buvo $18,000. Dabar $10.000

— cash kaina. Įmokėkit $6,000 ar
S7.000, likusius ant morgičio. 
John Schuhz. Route No. 1, I$ox 
46 Trons. Mtohlgan.

Sodalietės Ruošiasi 
Naujų Narių priėmimui

BRIGHTON PARK. — Pe
reitame sodaliečių susirinkime 
tikrai daug nuveikta. Stasė 
Jucikaitė išrinkta gegužės ka
raliene; jos karalaitėmis: Kl
iena Sadauskaitė ir Bronė Ki- 
nderaitė. Marijos apvainikavi
mas ir naujų narių priėmimas 
bus gegužės 31 dienų, po ra- 
žančiaus pamaldų. <

Taipgi sodalietės leis laik
raštėlį. Vardas jam kol kas 
neišrinktas. To laikraštėlio šta 
bų sudaro sekančios: redakto
rė — Irena Pakeltytė; padė
jėja — Adelina Vaikutytė; 
piešėja — Julija Jasperaitė; 
apylinkės naujienų redaktorė 
— Elena Gedvilaitė; mašinė
le rašytojos — Ona Griciūtė, 
Valerija Kraučiūnaitė ir Sta
sė Jucikaitė.

Parapijos veiklos komisija 
prašo senų drabužių. Visi iš
dalinti parapijos neturtingie
ms. A. Vaikutytė

ir kitus.
CICERO pas pinu. Kotriną 

Sriubienę, O. Milašauskienę, 
Rašinskienę, Juozaitienę, Jon- 
sonienę, Braunienę, O. Rim
kienę; bulvariškes: B. Kau- 
lienę, S. Ališauskienę, Ander- 
sonienę ir kitas.

Turiu pranešti, kad p-nia 
Rimkienė jau grąžino už 5 
dol. Johnsonienė 1 dol

MELUOSE PARKE galima 
gauti pas pirm. Kazimierų 
Kantautų ir rašt. Antaninų 
Švilpauskienę.

WEST PULLMANE pas Ka 
rolį Railų.

SO. CHICAGO galima gauti 
pas jaunų ir energingų veikė
jų Anastazijų Snarskienę.

Taigi, kaip matot, darbas 
pradėtas ir jau rodosi jo vai
siai, prašyčiau nuoširdžiai, 
kad kolonijų malonūs viršminė 
ti veikėjai pasirūpintų kaip 
galima greičiau šias knygutes 
išplatinti ir grųžinti už jas 
pinigus, kad būtų galima an
ksčiau viskų sutvarkyti. Ge
rai žinote, kad prie jų yra 
daug darbo, tat padarykime 
sau pasiryžimų, kad nei viena 
jųjų negrįžtų, kas suteiks gra
žios naudos, o mums patiems 
didelio malonumo, kad atliko
me gražų darbų.

Viršminėtų seselių pradėtas 
darbas nėra organizuotas, ji
sai rengiamas ir daromas vien 
iš kilnios širdies pasišventė
lių tam, kad padėti joms; ir 
pasirodyti, kad Chicagoje ra
ndasi žmonių, kurie neužmir

šo. CHICAGO. — Balan
džio 2 d. Teodoros Stulgienės 
vardadienio proga būrys drau 
gių susirinko jų pasveikinti ir 
apdovantoti.

Atsilankiusieji J. Succillai. 
J. Kundrotai, kurie prisiuntė 
telegramo pasveikinimų ir A. 
Daniūnienė, P. Masiukienė, K. 
Šeštokienė, A. Kazakevičienė, 
A. Kasparavičius, P. Dubins- 
kas, O. Žilienė, J. T. Miciūnai, 
O. I. Živatkauskai šauniai pa
vaišinti.

T. A. Stulgai yra geri pa
rapijos rėmėjai ir aukotojai; 
augina du sūnus ir dukrelę. 
Vienas sūnų yra gabus muzi
kas ir daug kartų puošė para
pijų ir draugijų programus.

Linkime Teodorai sulaukti 
daug linksmų vardinių. Rap.

Nelaime
Elena Yonkus, 3809 W. 110 

PI. susižeidė namuose. Nelai
mė įvyko šeštadienio ryte. Li
gonė randasi Englewood ligo
ninėj, kambarys 306. Pažįsta
mieji prašomi aplankyti.

Chorų Dėmesiui
Šiuomi kviečiaimi visų pa

rapijų chorų vedėjai ir atsto
vai atvykti į Chicagos Chorų 
Sų-gos susimų, kuris įvyks 
balandžio 12 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Jurgio parap. svetainėje. 
Sus-mas svarbus. Daug daly
kų reiks aptarti apie Lietuvių
Dienų Pasaulinėj Parodoj, au

šta ir Nekalto Prasid. P. Šv.'gos piknikų ir k. Todėl įpra 
Seselių, apsigyvenusių Mari-I šomi skaitlingai dalyvauti sus- 
jonų Seminarijoje, J. K. ine. J. Stanaitis, rašt.

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM"

MSi.
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

“DRAUGO” laivakorčių agentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

>BUICK
AGENTŪRA

4

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių| 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696

PARDAVIMUI NAMAI
Parduodame už numažintas kal

nas tiems, kurio greitai pirks for- 
klosuotus namus Marąuette Parke b 
kitose gerose vietose.

20-fletų apartment — po S, 4 Ir 
5 kambarius. Naujas namas; J mėne- 
sĮ neša $1,250.00.

18-fletų apartmentas — po 3 ir 
4 kambarius; rendomis ( mėnesi ne
ša $1.085.00

16-fletų apartmentas — po 3 Ir
4 kambarius; rendų j mėnesį neša 
$950.00.

10-fletų apartmentas — po 4 ir
5 kambarius; kaina tiktai $18.000.

Marąuette Parke, mūrinis 6-kam-
barlų bungalow; arti 63člos. Karštu 
vandeniu apšildomas. Tiktai $4,450.

2-fletų gražus mūrinis namas; 
gražus belsmontas. Arti (3čios. Pil
na kaina $$.500.00.

Brlghton Parke: krautuvė Ir 4 
kambariai. MOr. namas, tiktai $3000.

Namas su groseme Ir bučerne, ge
rai einantis biznis; seniai (kurtas. 
Parduosiu labai pigiai ar mainysiu 
ant privatiško namo.

Prie Kedzie Avė. ir 63člos: mūri
nis namas, krautuvė ir 6 kamb. lie
tas. Kaina tiktai $9.000.

Kampinis namas. Mūrinis. Krautu
vė Ir 3 fletal: kaina tiktai $3.500.00.

Taipgi mainome namus, bet mai
ną turi būti teisinga abiem pusėm. 
Aš pats nuo savęs užtikrinu visiems 
teisingą patarnavimą.

Kam reikia paskolų prirengiame 
be Jokių iškaščių.

CHARLES URNICH 
(KAZYS URNIKAS)

2500 West 63rd Street
2-tros labos. Įėjimas Iš Campbell 

Avė. pusės.
VALANDOS; ryte nuo 9 Iki 12, o 

vakarais nuo 7 Iki 9.

RFNDON ŪKIS
40 akerų ūkis; Belolt, Wisconsin*e? 
renda $10.00 j mėnesi; geram vvrul 
ar moterei drl nrlžlūrėjlmo atiduo
sime dykai. Ats'šauklte; 2155 North 
Kllbnum Avė., Cliieago, Illinois. Tel. 
ALRnnv 7WM.

PA RD AVIM n BI’CERNft 
Turiu, greitai parduoti už pigią kal
ną bučemę. Biznis išdirbtas per 15 
metų. Pardavimo priežastį lš'irslt 
ant vietos. Ats'šauklte: 830 West 
Cullerton St.. Chicago. TIT'nols.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šui. 1 apačlot; furnacu apšildomas; 
garadžlus. Atsišaukite; 3421 South 
Snringfield Avė. Tel. Lawn<lale — 
0291.

REIKALINGA MERGINA 
AR MOTERIS

Reikalinga moteris ar mergina, bai
gusi mokslą, mokanti kalbėti gerai 
lietuviškai, dirbti kaipo reeeptionlst. 
Turi būti tarp 25 ir 40 metų am
žiaus. AtsISnuklte •

CONRAD STTT1IO.
420 West 63nl St.

Telefonas Fnglewoo«l 5883. 

Tnrtn. virš 
$3,100,000.00

Rezervas viri 
$225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai yp»y 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00
ISmokėjom 
Už padėtus

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėių
Safety Deposit Dežutea Galima 

Pasiranduoti
Ofiso Valandos; nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, See.

iki

UTILITY LIQUOR| 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesalo Only

5931-33 So. Ashland Ave.1

tu vilką Importąną.ifelstyblną D*w-

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M. Dslmldas 

Savininkai

PARDAVIMUI
Nuosavybė — Roomlng House. 14 
kambarių. Karštuvandenlu apšildo
ma. trys vanlos: 2-karu garadžlus: 
lotas 36x190; lelgos $200 00 1 mi
nės). Parsiduoda pigiai. Savininkas: 
(8 North Tx»tus Avenue. Tel. Co- 
umbua 4951.

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 CL. po 6 kambarius, mūrinis namaV 
apie 11 metų senumo; apšildomas; 
parduos pigiai arba mainys ant far- 
mos ar kelių akerų žemės netoli 
Chicagos.
16 fletu po 4 ir 3 kambarius: mū
rinis namas; Marąuette Parke netoli 
68rd St. Kaina pigi; Rendos $8000.00 
{ metus.

Krautuvė ir 4 kambarių fletas, prie 
Stock Yards. Tinkamas šaitanui. Mai
nys ant lotų ar cottage ar ko kito.

6 kambarių bungalow, prie 64th St. 
Ir Rockwe11. Mainys ant lotų arba 
Akies Lietuvoje.

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

Taipgi turime gerų Ir pigių lotų ne
toli Marąuette Park ir kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkite* 
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. V ll.IMAS.
6800 So. Maplewoo<l Avenue.

Kam Kankintis?

GAUKITE

MOŠŲ

THERMIO

PERMANENT

WAVE

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektriko*. Garantuojame su
gerbta 1 uotl blle kokios rūšies 
plaukus. $5.60 vertybė — šia sa
vaite tiktai $4.60.

BERNICTE’S BEAUTY 
S H O P

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. TeL Tardą 2771 

16 metų patyrimo.

UNTVERSAL
RESTAURANT 

ModernUklaiuia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street 

A. JL MORKUS, savininkai 
Tel. Victory 9670

*.—

Kiekvieno kataliko yra šv. 
priedermė skaityti vien kata
likiškus laikriščius.

Kas skaito bedieviškus lai- 
krašuius, tas platina čia ant- 
žemė8 velnio karalystę.


