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Tėvo pagalbos

Kalbama apie planuojamus 
nacių puolimus prieš Lenkiją

BERLYNAS, geg. 7. — Iš 
patikimų šaltinių patirta, kad 
Hitleris kreipėsi j Vatikanu 

rašydamas Šventojo Tėvo Pi
gaus XII padėti Vokietijai pa
veikti Lenkiją, kad ji pripa
žintų Dancigo ‘klausimu visus 
reikalavimus.

Tuo sumetimu, sakoma, a- 
paštališkas nuncijus Vokieti
jai ark. Cesare Orsenigo penk
tadienį atlankęs Hitlerį Bercli- 
tesgadene, Bavarijoje, ir pus
antros valandos su juo taręsis. 
Kalbama, Hitleris žadėjęs 
koncesijas Katalikų Bažnyčiai 
Vokietijoje, jei pavyktų be 
ginklų susirėmimo Lenkiją, pa 
laužti. Nuncijus pasiryžęs 
greitai išvykti į Vatikaną pra
nešti popiežiui apie dalykų 
stovį.

Savo keliu, sakoma, popie
žius patsai savo iniciatyva 
daug darbuojasi už taikos už
tikrinimą Europoje. Ir Pary
žiuje apaštališkasis nuncijus 
ark. Valerio Valeri turėjęs 
pasitarimus su užs. «ministru 
Bonnetu. Varšuvoje ir gi a- 
paštališkas nuncijus Lenkijai 
daug darbuojasi taikos užtik
rinimu.

-

Vokietijos aukštieji valdi
ninkai Italijoje turi pasitari
mus su Mussoliniu. Spėjama, 
Mussolini kviečiamas tarpi
ninkauti tarp Vokietijos ir 
Lenkijos.

Berlyne kalbama, 'kati jei 
Lenkija atkakliai pasistatys, 
Vokietija planuoja ją antkart 
užpulti iš visų šonų, sakoma, 
net ir iš Lietuvos šono. Vokie
tijos kariuomenė koncentruo
jama Karpatų Ukrainos pasie
nyje, Dancigo šone, išilgai ko- 
ridorio ir rytinėj Prūsijoj. 
Rumunija yra neutrali. Veng
rija eina su Hitleriu. Pabal
tijo valstybės taip pat susi
jusios su Vokietija.

Naciai tvirtina, kad Lenki
jos priešinimąsis Varšuvai 
būsiąs skaudus. Vokietija pa
siryžusi ilgam laikui išlaikyti 
Lenkijos pasieniais nepapras
tą įtempimą. Lenkija, girdi, 
negalinti to padaryti.

• * "L — - - <
Dancigo mieste nacių tarpe

nepaprastas įtempimas. Bet 
jiems nurodyta ramiai laiky
tis ir laukti Hitlerio galuti
no sprendinio.

Britai nesutaria su Maskva; ieško 
Litvnvo pasitraukimo priežasties

Nicaraguos prezidentas A. Somoza lankėsi J. A. Valstybė
se. Vaizduojama, kaip svečias iškilmingai pagerbtas atvykus 
jam į Wasbingtoną vizituoti prezidentą Rooseveltą.

(Ąclne tedephęto)

Lenkijoje lesama didelio itaupimo; 
vyriausybe laukia Hitlerio žygiu .

Varšuva girdi, Hitleris nori 
plebiscito Dancigui, koridoriui

Roosmltas ragina (lerylnninkiis 
gražinti taika anglių kasyklose

KAUNAS, geg. 2. — Nete-J AVASHINGTON, geg. 7. — 
Rus Klaipėdos krašto, Žara- iPrez. Rooseveltas vakar mink- 
suose steigiama sklandymo mo-|štųjų anglių kasyklų vedėjus

ir angliakasių derybininkus pa 
ragino visomis priemonėmis ly 
ginti dėl naujo kontrakto ne- 

KAUNAS. geg. 2. —r Ruo- ^susipratimus, nutraukti strei-

kvkla. Pirmiau tokia mokykla 
buvo Nidoje.

šiami Kultūros Fondo ir jot
tarybos įstatymų projektai.

KAUNAS, geg. 3. — Dir. 
Norkaitis, kuris veda Lietuvos 
— Vokietijos prekybos dery
bas, buvo Kaune painformuo
ti vyriausybę ir vėl grįžo į 
Berlyną.

ką ir atnaujinti darbus kasy
klose. Prezidento raginimu de
rybų dalyviai ir šiandien ta
riasi New Yorke. Prezidentas 
pareiškia, kad angliakasių ne
darbas labai skaudžiai gali at
siliepti į pagyvėjusią šalyje

KAUNAS, bal. 30. — Vi
daus ir žemės ūkio ministeri
jų tarnautojai prisiekė tautai 
ir valstybei.

KAUNAS, geg. 2. — Gen. 
Rydz-S.nigly kviečiamas gen. 
Raštikis gegužės 8 d. vyksta į 
Varšuvą.

KAUNAS, bal. 30. — Gau
singame verslininkų suvažia
vime min. pirm. gen. Jonas 
Černius žadėjo remti lietuvių 
įsigalėjimą versluose.

pramonę. Tas gi nepakenčiama 
ir abi pusės turi pasiaukoti ša
lies gerovei.

Derybininkams tarpininkau
ja darbo departamento valdi
ninkas Steelmanas.« ' * •

New Yorko majoras taip 
pat daug darbuojasi abi puses 
sutaikinti ir tai ko veikiau. 
New Yorkas turi mažai anglių 
atsargos ir daugiau neatveža- 
ma. Užsitęsęs streikas gali pa
kenkti net New Yorko pasauli
nei parodai.

LONDONAS, geg. 7. — 
Britanijos vyriusybė neteko 
vilties kaip nors susiartinti su 
sov. Rusija sulaikyti nacius jų 
žygiuose plėsti /Vokietijos sie
nas. Diplomatiniai pasitarimai 
dar nenutraukti, liet nieko iš 
to nenumatoma.

Šiandien Britanija jau ne 
įtiek rūpinasi susidėti su sov. 
Rusija, kiek patirti, kokiais 
sumetimais komisaras Litvino- 
vas pakeistas Molotovu.

Čia kilo kalbų, kad, rasi, 
sov. Rusija tuo būdu ne vien 
bando prasilenkti su britais, 
bet dar nusisukti prieš Brita
niją.

. Kiek ' žinoma, Britanija 
griežtai atsisako bolševikams 
ką nors padėti prieš japonus, 
jei Tolimuose Rytuose įvyktų 
ginkluoti žygiai.

HITLERIS GRĄŽINA AM
BASADORIUS Į SAVO 

VIETAS

BERLYNAS, geg. 0. — Hi
tlerio įsakymu Vokietijos am
basadoriai grįžta į Londoną 
ir Paryžių, sakoma, su nau
jais nurodymais pasitraukus 
iš politinės arenos komisarui 
Litvinovui.

NACIAI PASISAKO
NEGAVĘ JOKIOS
POPIEŽIAUS NOTOS
BERLYNAS, geg. 6. — A- 

•paštališkas nuncijus Vokieti
jai JE. arkivyskupas Cesare 
Orsenigo vakar atlankė Hitle
rį Berclitesgadene, Bavarijoje.

Paskleista žinia, kad Popie
žius Pijus XII prisiuntęs notą 
Hitleriui, kurio žygius daryti 
nepuolimo sutartis su mažo
mis valstybėmis įvertinąs ir 
raginąs gražiuoju taikintis su 
Lenkija.

Vietos katalikų sluoksniuo
se užginama tos rūšies popie
žiaus nota Hitleriui. Naciai 
taip pat pareiškia, kad jie nie 
ko nežino apie kalbamą popie
žiaus notą.

Naciai pareiškia, kad apaš
tališkas nuncijus planuoja ap 
leisti Vokietiją, tad, rasi, at
lankęs Hitlerį su juo atsisvei
kinti.

PARYŽIUN GRĮŽO NACIŲ 
ATSTOVAS

PARYŽIUS, geg. 7. — Čia 
grįžo savo pareigas eJti Vo
kietijos ambasadorius Prancū
zijai grafas von Welčekas,

VARŠUVA, geg. 7. — Len
kijos seimo komitetas patvir
tino bilių respublikos prezi
dentui Moscickiui pripažinti 
specialų autoritetą leisti dek
retus, reikalingus šalies ap
saugai kariniais, ekonominiais 
ir finansiniais sumetimais sei
mo atostogų laikotarpiu.

Lenkijoje nejaučiamas dide
lis įtempimas. Šalis rami. Vy
riausybė laukia Hitlerio nuo

sprendžio ir žygio 
reikale.

Dancigo

KAUNAS, bal. 29. — Įvy
kusiame Karininkų Ramovės 
suvažiavime, kuriame dalyva
vo prezidentas Smetona, min. 
pirm. J. Černius, kariuome
nės vadas gen. Raštikis, Gin
klų Fondui paskirta dešimts 
tūkstančių 1*U-

POPIEŽIUS KALBĖJO 
PER RADIJĄ

VATIKANAS, geg. 7. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien kalbėjo peT radiją 
nacionalio Eucharistinio kon
greso dalyviams Algiere. Jo 
Šventenybė ragino pasaulį tai
kom

VILNIAUS KRAŠTAS
IŠĖJO VIENKARTINIS 

“VERSME”

Vilniuje išėjo iš spaudos me 
no literatūros ir visuomenės 
reikalams dtirtas vienkartinis 
leidinys “Versmė”. Jo redak
toriumi pasirašo J. KaTosas.

Iš Berlyno gauta žinių, kad 
Vokietija planuojanti Danci
ge ir koridoriuje pravesti ple
biscitą — atsiklausti gyven
tojų, kaip jie turi tvarkytis, 
kuriai valstybei priklausyti.

Čia pažymima, kad be Len
kijos pritarimo Vokietija ne
gali turėti jokio plebiscito.

NACIAI NESITENKINA
BEGKO ATSAKYMU 
DANCIGO REIKALE

BERLYNAS, geg. 6. — Na
cių propagandos ministerija 
paskelbė, kad Vokietija visiš
kai nesitenkina Lenkijos už
sienių reikalų ministro Becko 
atsakymu. Ministras Beckas 
atmetė Hitlerio reikalavimą 
Dancigo miestą grąžinti Vo
kietijai ir skersai koridoriaus 
pripažinti platų žemės ruožą 
Vokietijai susisiekti su rytine 
Prūsija.

Vokietija, sako nacių minis
terija, reikalavo Lenkijos 
trumpai ir aiškiai atsakyti 
taip, ar ne. 1938 m. spalio mė
nesį iškėlė šį reikalavimą, pa
skui 1939 m. kovo mėnesį. Pa
galiau Hitleris tai pakartojo 
parlamente. Ministro Becko

atsakymas yra nepakankamas 
ir neatitinkamas.

Pranešta, kad dabar viekas 
priklauso nuo Hitlerio. Neži
nia, gal reikalavimas bus at
kartotas, o gal pasiųstas ulti
matumas Lenkijai.

Yra žinių, kad išilgai kori
doriaus vyksta ūepaprastas 
vokiečių kariuomenės judėji
mas.

TEXASB ATIDARYTA
NAUJA OBSERVATORIJA

FORT D A VIS, Tex., geg. 
6. — Arti šio miesto ant Lock 
kalno atidaryta nauja obser
vatorija stebėti begalines pa
saulio erdves ir žvaigždes. 
Tai Chicago ir Texas valsty
bės universitetų bendroji mo- 
deni mokslinė įstaiga, kurio
je įtaisytas 82 colių vadina
mas teleskopinis šviesos ats
pindžiai stiklas.

Atidarymo iškilmėse daly-

KAUNAS, bal. 30. — Mi
nistrai Sutkus, Bistras, Ta
mošaitis, Skučas provincijos 
visuomenei darė pranešimus. 
Krašte nuotaika pakilusi.

LENKAI BIJO “ANTROJO 
MIUNCHENO”

VARŠUVA, geg. 6. — Len
kų vyriausybės sluoksniuose 
bijoma “antrojo Miuncheno” 
Dancigo klausimu.

Hitleris pasiuntė savo am
basadorius atgal į Londoną ir 
Paryžių su naujomis instruk
cijomis.

Spėjama, Britanijos minis
trą pirmininką Chamberlainą 
nebus sunku paveikti, kad jis 
taikos išlaikymo sumetimu 
priverstų Lenkiją pasiduoti 
Hitleriui.

Be to, lenkai taip pat bijo, 
kad į “tarpininkus” nepa
kliūtų Mussolinis.

vavo suvažiavę iš įvairių kra
štų apie 400 astronomų ir ki
tų mokslininkų.

Pareikšta vilties, kad su 
nauju teleskopu (žiūronu) bus 
susektos naujos padangių er
dvėse paslaptys, nauji žvaigž
dynai ir stebuklingi Dievo 
darbai.

GATVES DAR DAUGIAU 
APŠVIES

Vilniaus miesto valdyba, 
norėdama miestą dar daugiau 
apšviesti (ypač miesto pakraš
čius), nutarė įrengti keletą 
šihntų naujų elektros žibintų.

ŽMOGŽUDYSTE AR NUSI
ŽUDYMAS

Kovo 28 dienos naktį Seniš- 
kės sodžiuje buvo gasras. De
gė vietos ūkininko Jono Vit
kausko trobos.

Subėgę žmonės mėgino gaiš 
rą gesinti, bet neįstengė. Gai
sras buvo apėmęs pirkią, o 
paskiau persimetė ir į kitus 
trobesius. Liepsna tokia buvo 
didelė, kad negalima buvo ir 
prisiartinti.

Gaisro metu iš karto buvo 
pastebėta, kad nėra paties de
gamų namų savininko. Visi 
negalėjo suprasti, kur jis din
go. Pagaliau kitą dieną, kai. 
gaisras jau buvo viską sude
ginęs ir nurimęs, žmonės pas
tebėjo tarp degėsių sudegusio 
žmogaus palaikus... Paaiškė
jo, kad tai esąs sudegęs pats 
tų namų savininkas Jonas Vi
tkauskas.

Apie tai pranešta valsčiaus 
policijai, kuri atvykusi pradė
jo daryti tardymą išaiškinti, 
kokiomis aplinkybėmis tas 
žmogus galėjo sudegti.

DVIDEŠIMTMEČIO
MINĖJIMAS
KAUNAS. — Šaulių Sąjun

gos štabo patalpose balandžio 
14 d. įvyko sąjungos tarybos 
posėdis.

Posėdyje Šaulių Sąjungos 
tarybos pirmininko pavaduo
toju išrinktas adv. E. Skipi
tis. Be to, sudarytos dvi ko
misijos: švietimo įr ūkio. Švie 
tinio komisijon išrinkti: ady. 
Skipitis, pulk. šarauskas ir 
švietimo ministerijos specia
laus mokslo departatnėflto di
rektorius inž. J. Stanišauskas; 
ūkio komisijon — Savanorių 
Sąjungos pirmininkas ats. pik. 
Gužas; inž. A. GTaurokas ir 
žemės ūkio viceministras J. 
Skaisgiris. Namų statybos ko
misijos rinkimai atidėti.

Taryba savo posėdyje susi
pažino su sąjungos dvidešimt
mečio rinktinių atstovų suva
žiavimo protokolu ir to susi
rinkimo iškeltais sumanymais 
ir priimtais nutarimais. Tary
ba susipažinusi, prašė Šaulių 
Sąjungos vadą, kad visi nuta 
rimai galimai greičiau būtų į 
vykdyti, nes jie yra labai 
svarbūs.

Paskiau taryba plačiai apta 
rė sąjungos dvidešimtmečio 
šventės reikalus. Šventės iš
kilmės bus Kaune birželio 23- 
25 d. Birželio 23 d. bus spor
to pratimai ir šaudymo varžy 
bos, birželio 24 d. repeticijos 
ir vakare chorų šventė it bir
želio 25 d. pamaldos ir para
das.

i Ak]

PLATINKITE “DRAUGĄ »».-C

ANGLIJOS KARALIUS 
IŠVYKO Į KANADĄ

LONDONAS, geg. 7. —
Anglijos karalius su karalie
ne garlaiviu “Empress of Au- 
stralia” vakar išvyko į Ka
nadą — šiaurinę Ameriką. Ke
li karo laivai lydi garlaivį.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šia

ndien numatomas lietus ir vė
siau.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 
7:56.
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiną, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčtama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai Ir alfikial (jei galima rašomąją 
mašinėle) paliekant didelius tarpus palalsymama ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraštln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Entered as Second-Class Matter Marob >1, 1818, at

Cbicago, Illinois Under tbe Aot ot Marob 1. 1278.

Apie Didįjį Anglų Rašyto#

“M. L.” bendradarbis rašo apie anglą di- 1 
djjį rašytoją, G. K. čestertoną, kuris 1936 m. 
birželio 14 d., sulaukęs daugiau kaip 62 me
tus amžiaus, Anglijoje pasimirė.

“čestertonas buvo gabiausias, pajėgiausias 
ir pavyzdingiausias iš mūsų amžiaus litera
tūros darbininkų ’ rašė vienas iš didžiausių 
anglų laikraščių, “Daily Mail”, paminėda
mas didįjį rašytojų. Kitas laikraštis, nema
žiau garbus ir paplitęs, “Daily Telegraph'"’, 
rašė, jog retas kas yra turėjęs* tokią, įtaką 
savo amžiaus literatūrai, kaip rašytojas čes
tertonas.

Taip apie tą rašytoją kalbėjo anglai lite
ratai, laikraštininkai. Kai kurie iš jų Čester- 
toną vadino genijum, vadinasi, retų ir mil
žiniškų gabumų žmogum. Visi jį minėjo kaip 
garbingą, taurų žmogų, puikų draugą, nuo
širdų bičiulį. O vyskupas Hinsley, dabar kar
dinolas, sakydamas atsisveikinimo žodį prie 
rašytojo kapo, priminė tikintiesiems, kad tai 
buvo karštas katalikas ir katalikų tikėjimo 
gynėjas ligi pat mirties.

Jis savo tikėjimą gynė ne aštriu kardu, 
bet aštria plunksna. Tačiau jo kertami kir
čiai nieko neįskaudino.

Tasai rašytojas gimė ir užaugo anglikonų 
protestantų šeimoje. Prigimties gabumais ap
dovanotas ir mokslo bei filosofijos išprusin
tas jo protas matė pasaulyje tokių dalykų, 
kuriuos reikia taisyti ir kaip taisyti. Ir Čes
tertonas puolėsi taisyti, kas negera, kovoti 
6U tuo, kas bloga. Jis sveiku protu priėjo 
prie pažinimo, kad kapitalizmas, atseit, did
žiulis pinigų ir turtų krovimas, yra netei
singas ir smerktinas, lygiai kaip neteisingas 
yra ir socializmas, kuris pats su kapitalizmu 
kovoja; čestertonas pasisako už mažą nuo
savybę, atmesdamas bendrą nuosavybę, kaip 
siūlo komunistai, ir pasmerkdamas didelį 
turtų sukrovimą vienose rankose. Jam nepa
tinka didmiesčiai, bet patinka kaimai; jis 
kovoja už šeimos tvarką, už vyro ištikimybę 
žmonai, žmonos — vyrui Jis prieina išvados, 
kad žmcgus yra toks sutvėrimas, kad turi 
turėti tam tikras taisykles, kurios tvarkytų 
jo gyvenimą, kitaip tariant, turi turėti dog
mas, kurios visiems privalomos.

Prieš Didįjį karą čestertonas buvo jau 
garsus rašytojas. Daug kas jį gerbė, dauge
lis jį sau pavyzdžiu statė, o kai kurie jau 
nesnieji rašytojai paprašė Čestertoną išdės
tyti savo mokslą bei pažiūras knygoje. Ir 
čestertonas parašė knygą “Ortodoksija’. 
Pats tą savo knygą perskaitęs jis pamatė, 
kad jis galvoja visiškai taip, kaip liepia 
Katalikų Bažnyčia.

Jeigu taip, jeigu protu jis priėjo prie to, 
ką Bažnyčia skelbia, tai ką rašytojui, kuris 
ligi tol buvo protestantas, beliko daryti?

Jisai dar Didžiojo Karo pradžioje skelbia, 
kad ateitis priklauso Katalikų Bažnyčiai. Po 
karo pats pasidaro katalikas, 1922 metais 
priima krikštą ir pasidaro narsus, be baimės 
savo tikėjimo gynėjas.

čestertonas kartu su kitu žymiu rašytoju 
Belok u ligi pat mirties redagavo anglų ka
talikų laikraštį “The Universe”. Jo straips
nius,, įdėtus tame laikraštyje, paskaityti vie
nas nemalonumas, lygiai kaip malonu skai
tyti ir jo veikalus, iš kurių vienas kitas yra 
išversti ir į lietuvių kalbą.

Kipras Petrauskas savo kelionę į Ameri
ką vis dar atidėlioja. Sadėjo atvykt pavasarį, 
dabar praneša atvyksiąs rudenį. Ruduo ateis, 
gal vėl ta puti pasaka pasikartos.

Moralinis Apsiginklavimas
K. Ralys, “Liet. Žiniose” iškėlęs tautos 

pastangas dėl egzistencijos, atkreipia dėmesį 
į svarbą moralinio apsiginklavimo. Lietuvoje 
dar yra nemažai egoistų, kurių

“tikėjimas ir tikslas, tai savo nauda. Dėl 
jos jisai gali keisti, kiek tik nori, savo įsi
tikinimus. Tai egoistas. Be savo arba savo 
draugų — giminių gerovės jis kitų idealų 
nepripažįsta. Šitie žmonės kartais būna 

fanatiški savo srovės veikėjai, bet bendram 
tautos ar valstybės gynimui jie silpni. Sti
presniam vėjui papūtus, jie tuoj linksta 
pavėjui, o ką bekalbėti apie audrą — žūt
būtinę 'kovą — kada ir stiprūs medžiai rau
nami iš šaknų! Egoistai užtvaros prieš au
drą nesudarys — jie gins savo kailį — ne 
tėvynę, ne tautą ir ne valstybę”.
Geriaima dabar net daugiau, negu seniau. 

“Greta su tamsuoliais samagono vary
tojais ir vartotojais — kurių tada nebuvo 
girdėt — dabar jau mes turime daug švie
sių, mokytų, uniformuotų ir medaliuotų in
teligentų girtuoklių, įvairių profesijų, ka
tegorijų ir titulų, kurių vieni mums tar
nauja, kiti valdo ir šviečia!... Greta su gir
tuokliavimu eina lošimai išeikvojimai ir 
kitokį kaip medžiaginiai, taip ir morali
niai tautos turtų naikinimai, prie kurių 
reikia prisikirti ir aistringą visokių tuščių 
madų vaikymąsi.

“Visi šie reiškiniai aiškiai nesiderina su 
tautos savisaugos organizavimu bei stip
rinimu.

(VDV> “XX Atežus” įdė
jo prof. K. Pakšt© straipsnį 
“Dinaminė jūros programa”. 
Autorius apžvelgia naujai su
sidariusią pajūryje padėtį 
Klaipėdos kraštui grįžus prie 
Vokietijos ir siūlo susidaryti 
dinaminę jūros programą.

Šalia aukų ginklams, reikia ir ko kito. 
“Tautos saugumui reikia didesnių ir

brangesnių aukų, negu ‘kad ir didelės pi
niginės aukos — jai reikia kilnių pavyz
džių atsikratymo žalingų tautos savisaugai 
ydų”.
Nėra įkalbos, čia teisybė pasakyta. Tautos 

pajėgumas apsiginti ir išsilaikyti n© vien 
nuo kardo pareina. Svarbiausia — reikia 
moraliniai apsiginkluoti.

Kas Jam Patiko
Pernai Amerikoj lankusis majoras Naru

šis savo įspūdžius aprašydamas “Karyje” 
tarp kitko pastebi:

“Viena kas man patiko Amerikoje, tai 
kad ten niekas nesigėdi jokio darbo: eina 
dirbti kas ką gali ir kas ką gauna. Ten 
pasitaiko, kad virtuvėje dirba ir studen
tas, ir paprastas savo rūšies darbo specia
listas. Ten tik žiūri, kur daugiau galima 
uždirbti ir greičiau daTbo gauti. Dažnai 
pasitaiko, kad vaikinas, baigęs gimnazi
ją ir gavęs kokioje nors raštinėje mažai 
apmokamą darbą, jį meta ir eina į fabri
kus ar kitas dirbtuves, kad galėtų gauti 
didesnį atlyginimą”.

“Kovo 22 d. netekome vie- 
nintėlio savo uosto, geriausios 
Nemuno dalies ir 70 km. labai 
gražaus pajūrio. Pasiliko mu
ms tik 21 km. lietuviško pa
jūrio, kuriame nėra nei tinka
mo uosto, nei pramonės cent
ro. Dabar pasilyginę su savo 
kaimynais krantų ilgumo at
žvilgiu atrodomą šitaip: vie
nam milijonui gyventojų Len
kija turį jūros kranto 4 km. 
Lietuva 9 km., Vokietija 20 
km., o Latvija 250 km. Pir
miau turėję milijonui gyven
tojų 37 km. jūros (kranto, da
bar jo turime 9 km. — keturis 
kartus mažiau. Takiau čia pra 
vartų priminti, kad tautų jū- 
reiviškumas pareina toli gra
žu ne vien nuo krantų ilgu
mos bet žymiai daugiau nuo 
to, kaip tie jūros krantai yra 
panaudojami jūreivystei, žve
jybai, pramanei ir sveikatai.

Ligšiol lietuvių tautos da
lia savuose pajūriuose nebuvo 
laiminga... O tai gal labiau
sia dėlto, kad mes patys savo 
siaurą pajūrį mažiau vertino
me, negu kontinentines pro
vincijas. Lietuvos pajūriuose 
svetimieji įsigalėdavo ir mus 
atkirsdavo nuo plataus pasau
lio, jo turtų ir jo dvasinių ve
rtybių. Jei pasiryšime, tai bent 
dabar mes galėsime išvengti 
senųjų klaidų ir viską pada
rysime, kad daugiau nei vie
nas metras pajūrio nuosavy
bės nebepateks į nelietuvio ra
nkas. Šiam tikslui pasiekti rei
kalingas yra įstatymas, kuris 
sudarytų tvirtas sąlygas vi
sai nejudomai nuosavybei iki 
100 nuoš. bent 10 km. platu
mo pajūrio juostoje pereiti į 
lietuvių rankas šių laikų rin
kos, bet ne spekuliacijos kai
nomis. Būtutae tragiškai juo
kingi, jeigu iš savo nelaimės 
leistume kitoms 'tautoms pra
lobti,

Šventosios rajone jau dabar 
reiktų keliolika kvadratinių 
kilometrų žemės nusavinti už 
normalų atlyginimą busimojo 
miesto ir , uosto statybai”.

mes turime dar neišnaudotus 
savo rezervu^ Amerikoje, di 
džioje dinamizmo šaly. Susi- 
konsolidavimas Lietuvoje la
bai gerai nuteikė ne tik Ame
rikos lietuvius, b<et ir visus 
Lietuvos draugus. O kai prd 
dėsime didžiąją dinaminę pro
gramą vykdyti, kai .rodysime, 
kad nesiduodame nuo žemės 
paviršiaus nutrinami, sakeisi 
tne dar nematytą entuziazmą 
viduje ir susilauksime gausio- 
paramos iš svetur. Pasaulis 
pamatys dar vieną nuostabi] 
dalyką: jis patirs, kad ne vien 
vėžiui akis atauga.

(VDV). — Iš Klaipėdos 
pranešama, kad visų sričių gy 
venimas Klaipėdos krašte, po 
jo atjungimo nuo Lietuvos, 
per trumpą laikų žymiai pa
sikeitė, Apie gyventojų pasi
tenkinimą ar nepasitenkinimą 
dar sunku kas nors tikro pa
sakyti. Aršieji vokiečiai ir su 
vokietėje lietuvininkai, kurie

Pramonės įmonių veikimas su 
silpnėjęs. Tačiau bedarbių vi
sai nėra, nes vokiečių valdžia 
Klaipėdos pajūryje vykdo 
stambius tvirtovės įrengimo 
darbus; be to, paskirta lėšų 
pelkių sausinimams, Nemuno 
pylimų stiprinimams ir ki
tiems viešiesiems darbams. 
Ūkininkai labai nusiskundžia

Iš to galima spręsti, kad maj. Narušis yra 
gana pastabus žmogus. Jis Amerikos gyve
nime daug dalykų pastebėjo tokių, kurių nė 
vienas kitas svečias nepastebėjo. Jis teisin
gai pastebėjo ir tai, kad Amerikoje, kaipo “Mūsų karta turi angažuotis
didelės laisvės šalyje, gali drąsiai reikšti sa
vo ideologinius bei tautinius nusistatymus, 
bet kuo mažiausios teturi teisės darbo žmo
gus pas darbdefldus. Darbdavys gali darbi
ninką be jokių inspekcijų ir kitų įstaįgų su
varžymo darbininką išmesti iš darbo. Tai tie
sa. Bet už tat čia darbininkai turi streikų 
teisę ir unijas, su kuriomis darbdaviai vis 
dėl to yra verčiami szkaitytis. '

Klaipėda Ir Žydai
Vokiečių valdžios įstaigos Klaipėdoje, ra

šo “V. A.”, išleido įsakymą pasilikusienas 
žydams, kad jie per 14 dienų išsikraustytų iš 
Klaipėdos krašto. Jei jie įsakymo nepaklau
sytų gera valia, jie būsią suimti ir varu 
išmesti. Žydų išsiuntimas oficialiai aiškina- 
knas tuo, kad neari jam s draudžiama gyventi 
jūrų tvirtovėse ir jų apylinkėse.

Žydai, (kurie bus priversti išvykti iš Klai
pėdos, negalėsią išsivežti savo turto. Toks 
įstatymas dar anksčiau buvo paskelbtas. Hit
lerininkai savo parėdymą remia tuo, kad žy
dai esą atėjūnai ir, kaipo tokie, atvykdami 
Klaipėdon, nieko neatsivežė, tad negali nieko 
ir išsivežti.

ir ištesėti atgauti sau akį į pla 
tųjį pasaulį, pasistatyti savo 
Romuvą, kur tilptų ne tik val
dytos, vaidilutės ir Žyniai, bet 
taipgi ir jūros sketerų raižy
tojai, visų šaunių verslų at
stovai ir minios gerai dirban
čių ir gerai aprūpintų darbi
ninkų. Jau pačioje atmosfero
je jaučiamas jaunųjų kartų 
troškulys: peT artimiausią tri
metį iškirsti savame pajūry 
naują uostą ir padėti tvirtus 
pamatus pirmam lietuviškam 
miestui. Teko matyti su kokiu 
džiaugsmu žydai stata savo 
pirmąjį grynai žydišką miestą 
Tel-Avivą. Netenka abejoti, 
kad ir nordišką mūsų kraują 
sušildys nauja gyvybės, ener
gijos ir kūrybos srovė, kai sa
vo akimis pamatysime plikuo
se smėlynuose kylantį pirmą 
'šimtu procentų lietuvišką mie
stą. Dėl pinigų neabejokime:

Klaidinga būtų manyti, kad 
be Klaipėdos, kaip be plaučių, 
mes uždusime. Tų kraštų ne
tekimas, be abejonės, yra di
delis mūsų tautai smūgis. Kai 
kas iš kaimynų gal ir norėtų 
mums planingai įkalbėti su
kaupti visą dėmesį į praras
tus kraštus. Bet naivūs būtu
me, jei jų paklausytume.

Pats didžiausias dėmesys, 
visa -mūsų energija turi būti 
sukaupta į mūsų Respublikos 
turimas žemes.

Kol tų žemių mes nesutvar
kėme, kol jų kultūros nepa- 
kėlėme iki aukščiausio laips 
nio, tol mes patys dar neįsi
tikinome savo pilnu pajėgu
mu ir neužsitarnavome visų 
reikalingų simpatijų pas sve
timuosius. Šiuo gi metu dina
minė jūros programa turėtų 
visu smarkumu atsistoti pir
moje mūsų svarbiųjų darbų 
eilėje. Ją mes čia formuluosi
me į dešimtį jūros prisakymų:
1) Visa nejudųjua nuosavybė 
10 km. pajūrio juostoje turi 
pereiti į lietuvių rankas už 
normalią kainą. 2) Šventosios 
zonoje turi būti nusavinta ke
liolika km. žemės naujo gry
nai lietuviško miesto staty
bai. 3) Moderniškas žvejų uos
tas turi būti statomas pagrei
tintu tempu. 4) Prekybinio lai 
vyno tonažas turi būti laips
niškai didinamas bent iki 60,- 
000 brutto tonų. 5) Atidaryti 
jūrininkystės 'mokyklą su žve
jybos skyriumi. 6) Žvejybą 
motorizuoti ir praplėsti į to
limus Atlanto vandenis. 7) 
Steigti jūros institutą hidro
loginiams ir biologiniams ty
rinėjimams, navigacijos klau
simų studijoms bei jūros pro
pagandai. 8) Planingai vasa
rotojus pakreipti į pajūrį ir 
sustiprintį čia lietuvių eleme
ntą. 9) Kasmet ruošti jūros 
dieną ir per ją sudominti jū
ros klausimais plačiausias ma
ses. 10) Propaguoti vandens 
sportą jūroje, ežeruose ir upė
se ir mokyklų programose duo 
ti daugiau vietos jūreivystės 
klausimams.

Baigdamas autorius pažymi, 
kad net ir gerai išnaudojus 
mums likusį pajūrį* vis vien 
nebeturėsime teikiu puikių ga
mtinių sąlygų, kokių tūlėje- 
me Klaipėdos pajūry, Kuršių 
Mariose ir Neringoje. Ir to
dėl dar ilgai teks naudotis 
Vokietijos ir Latvijos arti
miausiais uostais.

siekė krašto atjungimo, tuo lauko darbininkų trūkumu. Li 
tarpu tebereiškia gerų vilčių kusieji krašte lietuviai darbi- 
ateičiai. Lietuvių, grynųjų ninkai keliasi atgal į Didžiųjų 
klaipėdiškių, padėtis nepavy- Lietuvą.
dėtina. Jie jaučiasi esą antra
eiliais piliečiais. Kai kuriems 
lietuviams laukininkams pas
kirti vokiečiai — komisarai, 
jų gyvenimo ir ūkių priežiū-
rėtojai. Laukininkai jau netu
ri teisės laisvai savo gaminius 
rinkose parduoti, o turi vežti 

valdiškus sandėlius ir ati
duoti už valdžios nustatytą 
kainų. Toji kaina yra aukštes
nė, negu buvo anksčiau, bet ir 
ūkininkų išlaidos yra atitin
kamai padidėjusios. Tuo tar
pu ūkininkai dar negali aps
kaičiuoti, ar naujoji jų padėtis 
suteiks kurių nors medžiagiš
kų palengvinimų.

Miesčionims gyvenimas aiš
kiai yra pasunkėjęs. Maisto 
produktai yra dvigubai — 
trigubai pabrangę, o uždar
biai tiktai nežymiai tepakilo. 
Uostas apmiręs. Namų savi
ninkai negauna ištuštėjusiems 
butams naujų nuomininkų.

Lietuvių tautinis — kultū
rinis gyvenimas ir veikimas 
visai sustojęs. Lietuviškos ino 
kyklos panaikintas, draugijos 
uždarytos, spauda likviduota.

Klaipėdos krašto lietuviai 
norėtų turėti nors vieną gim
nazijų ir keliolika pradžū 
mokyklų. Mokytojų užteki 
nes krašte yra likę vietinių 
lietuvių mokytojų, kurie dar" 
■bedarbiauja. Taip pat norima 
įkurti visus lietuvius vienijan
čių organizacją. Bet tuo tar
pu opiausias yra spaudos rei
kalai. Klaipėdos lietuviai jau 
dabar daro žygių pradėti lei
sti dienraštį, kuris būti) spaus 
dinamas vėl pradėjo veik
ti “Ryto” lietuviškoje spaus
tuvėje.

To tarpu vėl Lietuvos ek
sportas ir importas eina per 
Klaipėdos uostą, nors žymiai 
šiauresnėse ribose

IŠ PIETŲ AMERIKOS
VIZITAVO MOKYKLĄ

BERRISSO. — Kovo mėn. 
30 d. š. m. Prez. A. Smeto
nos vardo mokyklą vizitavo 
vyriausia. Buenos Airvso pro 
vincijos mokyklų inspektorė 
Sra. de Cufre. Inspektorė ap
žiūrėjo patalpas, užgyrė at-1 
liktus remonto darbus, ilgai 
pasikalbėjo su mokytoju p. 
P. Čiučeliu, 'paprašė pristaty
ti argentinų 'kalbos mokytoją 
M. A. de Drago ir po gerokos 
valandos išvyko, pažadėjusi 
greit įteflrti “Consejo Nacio- 
nal de Educaoion” rezoliuci
ją, apie suteikimą pilnų val
diškų teisių Berisso lietuvių 
mokyklai.

Tą pačią dieną mūsų moky
klą, pirmą karti] aplankė ir 
lietuvis kun. Andriušis, kuris 
susipažino su mokiniais, apdo 
vanojo juos gražiais paveiks
liukais ir susitarė dėl tikybos

pamokų eigos Prez. A. Sme
tonos vardo mokykloje.

Kun. Andriušis, savo malo
niu būdu, lietuvišku nuoširdų 
mu ir dvasininkui prideramu 
taktu, jau nusipelnė visas sim 
parijas mitinių, mokytojų ir 
Berisso lietuvių visuomenės.

Jis bus malonus ir laukia- 
[įnas dvasios tėvas Berisse.

Po pietų, tą parią dieną nio 
kykloje lankėsi ir Tumo-Vaiž 
ganto mokyklos vedėjas V. 
Nalivaika su argentinų kal
bos mokytoja Nelida Savio, 
kurie atvežė dalį trūkstančių 
knygų, pasitarė su mokyt. P. 
Čilčeliu mokyklų reikalu ii 
gerokai įvakarojus išvyko į 
Buenos Aires.

Kad žmonės susipras, kad 
darbuodamies Bažnyčios labui 
darbuojas tautos naudai,, 
jus savyje tvirtybę ir 
darbui priduos viršprigimtU 
spalvų.

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatklėliok ateinan 
cianai laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

Lenkijos užsienių reikalų ministras Josef Berk kalba par
lament© (seime), ftioje kalboje jis atsakė Hitleriui, kad Dan
cigo Lenkija neduos ir pasiryžus jį ginti, jei bus puolamas.

(Acme tęlephoto)
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Iširus anglių kasyklų operatorių ir darbininkų vadų konferencija. Kairėj John L. Lewis, 
angliakasių unijos vadas; vidury Dr. John R. Steelman, Vyriausybės Darbo Departamen
to atstovas - taikintojas; dešinėj Charles O’Neill, kasyklų operatorių atstovas. Kaip žino
ma, iširus šiai konferencijai, paskelbtas angliakasių streikas. (Acme telepboto)

>ie Baltijos 
alstybiy Saugumą
(VDV) “Jnunakas Žinąs” 

(85 nr. IV. 17) atpasakoja 
“Paewalekto” redaktoriaus 
Tummero straipsnį apie Bal
tijos valstybių saugumų. Esti
ja kartu su kitomis Baltijos 
valstybėmis, rašo estų laik
raštis, yra trijų didžiųjų val
stybių — Sovietų Sąjungos, 
Vokietijos ir Lenkijos — in
teresų susikirtime. Nė viena 
šių trijų valstybių, Tanunero 
nuomone, dabar nesanti suin
teresuota keisti padėti Balti
joje. Teigimą, kad esu Vokie
tijai Baltijos valstybės esan
čios reikalingos kolonizacijai, 
dabar jau sugriovęs realus gy
venimas — pati Vokietija įsi- 
gabenanti laukų darbininkus. 
Baltijos valstybių gamtos tur
tai nesu tiek vilioju, kad dėl 
jų apsimokėtų imtis didesnės 
rizikos. Tą pat esą galima sa
kyti ir apie Sovietų Sąjungų, 
kuri pati turinti neišsemiamų 
gamtos turtų ir kuriai Balti
jos valstybės dabartiniu me
tu esančios labai patogus ap- 
sigvnbno barjeras. Lenkijai e- 
santi reikalinga Baltijos val
stybių nepriklausomybė. Žiū
rint iš šio požiūrio, Baltijos 
valstybių padėtį galima esą 
laikyti labai patogia. Net di
desnio tarptautinio konflikto 
atveju Baltijos valstybėms ne
grėstų pavojus, nes kariauja
nčios valstybės negalėtų nu
kreipti prieš Baltijos valsty
bes didesnių jėgų.

Nauja Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba

(VDV) Kaune įvyko visuo
tinis Žurnalistų Sųjungos na
rių susirinkimas. Sąjunga da
bar turi apie 150 tikrųjų na
rių ir 40 narių korespondentų. 
Sąjunga turėjo įsigijusi Giru
liuose, Klaipėdos krašte, gra
žius poilsiui namus, į kuriuos 
sudėta arti 100,000 litų. Tuo 
tarpu namus yra užėmę vo
kiečiai. Rūpinamasi namus at
gauti ir parduoti.

Susirinkimas priėmė įstatų 
pakeitimą, kuriuo, siekiama 
sąjungą labiau suprofesinti. 
Už geriausius straipsnius pre
mijoms numatytus 1500 litų 
susirinkimas nutarė paaukoti 
Ginklų Fondui ir būsimam 
kultūros fondui (po 750 litų).

Visuotino Lietuvos Žurnali
stų Sųjungos narių susirinki
mo išrinktieji valdybos nariai 
}«ireigomis taip pasiškirstė: 
Sųjungos pirmininkas red. A. 
Gricius, I vicepirmininkas red. 
J. Kardelis, II vicepirm. dir. 
V. Kemežys, sekretorius red. 
A. Dėdelė, iždininkas red. S. 
Aleksynas, narių reikalams ve 
dejas J. Levickas, santykiams 
su užsieniais palaikyti red. 
T. Skrupskelis, ūkio reikalų 
vedėjas red. V. Oškinis ir 
archyvaras J. Paleckas.

Remkite Savuosius 
Biznierius
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— Ministrų Taryba svarsto 
pertvarkytų valstybės biudže
tą, kuris sumažintas arti 50 
milijonų litų sumai. Vėliau

rastai secrijai biudžetui priim
ti. '

— Itahp pasiuntinybė Lie
tuvai pasigyrė lietuvių laikraš

bus sušauktas Seimas nepap- tininkams premijų — sidabri

nę taurę. Taurė bus įteikta 
laikraštininkui, geriausiai ap
rašiusiam Kaune ruošiamųjų 
italų kultūros savaitę.

i

ra įsteigę gana gerų ir veiklų 
akademinį teatrų, kuris jau 
gražiai užsirekomendavo Kau
ne. Dabar šis teatras ruošia

Universiteto studentai y-jejįlę vaidinimų provincijoje.

lt i,

Metropolitan praneša
i ’

apsidraudusiems jame-
r

AUKŠČIAUSI 
PUNKTAI 1938

Solovjovas Apie
Aktualius Dalykus

Apie 1896 metus Petrapily
je kažkas paklausė garsiojo 
rusų filosofo Solovjovo apie 
to laiko aktualius dalykus. 
Solovjovas vietoje atsakymo 
tik numykė: “Hm...” Ir į an
trą kartą pakartotą klausimą 
filosofo atsakymas buvo toks 
pats. Kai klausiantysis parei
škė savo nusistebėjimą, Solov
jovas paaiškino: ‘Kur aiškiais 
žodžiais kalbėti apie dalyką 
negalima, reikia tenkintis vie
nu Hm...’

Žinių - Žinelės
— 18,000 ūkininkų pareiškė 

norą sukultūrinti savo nusau
sintas žemes. Nusausintas že- 
'mes kultūrinantiems ūkinin
kams vyriausybė per Žemės 
Ūkio Rūmus teikia pašalpas.

— Ūkininkas Kymantas pa
siūlė Aeroklūbui padovanoti 
žemės sklypą, ties Vilkija, ant 
Nemuno kranto, sklandymo 
mokyklos reikalams. Vieta 
sklandymui esanti gana pato
gi, taigi, gal būt, sklandymo 
mokykla bus įsteigta Kyman
to padovanotame sklype.

— Paskelbus pavardžių at- 
lietuvinimo įstatymą ir paša
linus pavardijus atlietuvinti 
didesnius formalumus ir mo
kesčius, daugelis lietuvių duo
da vidaus reikalų ministerijai 
pareiškimus, prašydami atlie
tuvinti sulenkintas ar surusi
ntas pavardes.

— Šių metų sausio mėn. 1 
dieną miškų departamentui į- 
vairūs skolininkai buvo sko
lingi už parduotą miško me
džiagą 5,436,000 litų. Didžiau
sias skolininkas buvo valdžios 
įstaigos, kurios nebuvo sumo
kėjusios arti 3 milijonų litų. 
Pirkliai buvo skolingi 1,148,- 
000 lt., ūkininkai 939,000 lt., 
savivaldybės 186,000 lt., baž
nyčios 81,590 lt. ir kit.

— Visuomeniniu Darbo Va
dyba (VDV) pertvarkoma į 
Spaudos ir Draugijų departa 
mentę prie Vidaus reikalų 
ministerijos.

— Klaipėdos kraštą atsky
rus nuo Lietuvos naujajam 
Lietuvos Vokietijos pasieny 
prasidėjusi kontrabanda. Iš 
Žemaitijos ypač pasireiškė ar
klių ir sviesto kontrabanda. 
Vokiečiai dėl to sustiprinę pa
sienio sargybą.

/

Metropolitan Gyvybės Apdraudos 
Kompanija yra sa\d tarpinė kom
panija. Ji yra vedama vien tik 
naudai 29 milionų žmonių, turinčių

jos apdraudos lakštus, o jų gyvybės apdrauda šioj Kom
panijoj viršijo $22,612,000,000 pabaigoj peniai metų.

1938 m. daugiau kaip $566,300,000 buvo išmokėta tu
rintiems apdraudos lakštus ir pašalpgaviatn, ir $176,- 
000,000 buvo pridėta prie įstatymiškos atsargos priva- 
lomiem išmokėjimam, kurie susidarys būsimais metais 
pagal dabattinius apdraudos lakštus. Dividendai išmo
kėti 1938 m. pasiekė $103,940,000. Dar didesnė suma— 
$118,042,000—buvo atidėta dividendam išmokėt 1939 m.

Metropolitan yra išmokėjęs nuo 1927 m. daugiau 
kaip $5,000,000,000 turintiems apdraudos lakštus ir pa- 
ialpgavlam.

Daugiau kaip $1,800,000,000 apdraudinės gyvybei ap
saugos buvo suteikta 3,330,151-nu nauju apdraudos lakš
tu, kurie buvo išduoti pernai metais. ,

Ištekliai laikomi naudai turinčiųjų apdraudos lakštus 
ir pašalpgavių—tame skaičiuje daugaiu kaip 100,000 
atsargiai parinktų, jvairių investmentų—siekia per 
$4,900,000,000. •>

Kaipo dalj savo gerovinės programos 1938 m., Me
tropolitan paskleidė 68 milionus sveikatos knygelių— 
vidutiniai po 1 kas pusė sekundos—ir talpino mėnesinius 
skelbimus su apšvieta apie sveikatą žurnaluose, kurių 
visa cirkuliacija sykiu per metus buvo virš 300 milionų 
egzempliorių.

Metropolitan mielu noru naudoja kiekvieną progą 
teikt turintiem jo apdraudos lakštus žinias, kurios duo
da jiem galimybę aiškiau suprast, kaip ši Kompanija 
veikia. Kad geriau to pasiekus, kompanija talpina eilę 
apšviečiančių skelbimų žurnaluose, ir stengiasi {vairiais 
kitais budelis, kad turintieji jos apdraudos lakštus visa
da būtų informuoti. Greitai išeisiančioji knygelė pa
duoda smulkmenišką apyskaitą Metropolitan’o progreso 
1938 m. Mes mielu noru atsiųsime ją pagal pareikala
vimą. i

Metropolitano Biznio Raportas už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1938. 
(Pagal Metinę Atskaitą, įteiktą New Yorko . .Valstijos 

Apdraudos Departmentui.)

IŠTEKLIAI

Valdiški Bonai * ..
Jungtinių Valstijų 

Valdžios .. .. ..
Kanados Valdžios _

Kiti Bonai.............. ..
Jungt. Valstijų ir 

Miestų .. _ ..
Kanados Provinci

jų ir Miestų _ _
Geležinkelių ......
Viešų Aptarnavimų 
Pramonės ir Mišrūs

gerai (Akcijos) .. ..
Visi apart $24,588.78 

yra Pirmiausi ar >
Užtikrinti

Morgldžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto 
Farmos .. .. .. 73,800,886.26
Kita nuosavybė _ 905,761,237.77

Paskolos ant Apdraudos Lakštų _ _ 
Turimas Nekilnojamas Turtas .. —

įskaitant ir nekilnojamą turtą 
kompanijos vartojamą

Pinigais w'
Apdraudimo išmokėjimai būsimi ir

pratęsti _ _ _ ............... - -
Palūkanos gautinos ir susikuopu- 

slos ir LL M _ M. M . M

$868,608,893.16
65,310,453.73

117,430,070.53

104,610,612.32
590,984,033.71
589,927,007.34
365,590,247.39

$933,919,346.89

$1,768,541,971.29

- - - - _ 88,452.477.37

VISO M* M M f«O'

979,562,124.03

526.263,387.92
392.187,370.22

108,817,444.71

84,974,718.06

60,181,576.49
J

$4,942,900,416.98

^Vlso Gyvybės Apdraudos Galioja

Paprastos m m m m m ar $11,556,261,130
Industrines h m m w m 7,550,316,755
Grupines n u u m ar .ar m t 3,505,825,709

VISO H . $22,612,403,594

Nelaimių ir Ligos Savaitinės 
Pašalpos $18,500.602
Pamatinės sumos benefital $1,449,927,200

PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI ,
» ■ •

Apdraudos Lakštam Įstatymiškos
Atsargos _ ................... _ _ $4,317,868,342.00
Suma, kuri su palūkanomis ir bū- *
simomis premijomis užtikrins iš
mokėjimus pagal apdraudos lakš-i 

• tų reikalavimus. ;»

laukiant

Dividendai Turintiem Apdraudos Lakštas
Atskirti išmokėjimam 1939 m., ' -i

Atsarga Busimiem Išmokėjimam pa
gal Papildomąsias Sutartis «. —Į

Laikoma Pareikalavimams _
Jimant pareikalavimus
čius įrodymų ir spėjamą daugi 
nepraneštų pareikalavimų.

Kiti Privalomi Apdraudinlai Išmokėjimai
Kartu ir atsarga Nelaimingų At
sitikimų ir Sveikatos Apdraudai, 
dividendai palikti Kompanijoj, iš 
anksto išmokėtos premijos, Ir tL

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai .. _ M
Išmokėjimai nejunti aukščiaus.

Perviršis ir Bendra Llnosnorė Atsarga
Tatai tarnauja kaip priedinė at
sarga — atramai tokiuose atsiti- 
muose, kurių negalima iš anksto 
numatyti.

VISO. «« aa? ha

118,042,832.00

90,504,443.44
21,155,521.99

38,480,722.21

43,457,484.19

313,391,071.15

$4,942,900,416.98

Išmokėjimai Pašalpgaviara Ir Turintiem 
Apdraudos Lakštus

Paprasti
Industriniai
Grupių Gyvybės, Sveikatos Ap

draudos ir Kasmetiniai iš
mokėjimai _ _ .. _ „

Asmeninės Nelaimės Ir Ligos

VISO _ » _ _ _
Skaičius naujų išduotų gyvybės 

apdraudos lakštų . •

$241,946,643.12
260,990,746.69

60,703,229.57
2,715,671.05

$566,356,290.43

3330,151

Metropolitan Life 
Insurance Company

(SAVITARPINI KOMPANIJA)

; H. BCKKR, Chairman of t ha Board Leroy i
' 1 Madison Arame, N«w York, N. Y. 1

J08BPR P. KRAPP, NwwYork,N.Y.
Chairman of thr Board 
viuntu rtim įaning Lompany

PKEDERICK R. BCKER, Naw York, N. Y.' 
Chairman of tha Board 
Metropolitan Lile loaurance Company

* JOHN ANDBR8ON, Nrw York, N. Y. 
Chairman. Baacuthra Committaa 
Charles Pficar * Co., Ine.

ALANSON B, HOUOHTON, Corntnf, N. Y.
MTTCHELL D. POLLANSBBK. Chicapo, DL 

Mambar, Pollanabaa, Shoray and Schupp 
Attornays at Law

JOfiEPH P. DAY. NavYbrk.N.Y.
Praaidant, Joasph P. Day, Ine.. Raal Estate

LANODON P. MARVTN. Naar York. N. Y. 
Mambar, Emmat, Marvin and Martin 
Attornr ya at Law

U A. TASCHERBAU, Ouabac, Canada 
Mambar, Thacharaau, Parant, Tkirhrraau 
and Cannon, Attornaya at La w

> DIREKTORIAI}
' CHARLES M. SCHWAB, Naw York, N. Y J 

Chairman of tha Board 
Bathlaham Staal Corporation

WILL1AM L. DaBOST, NrarVbrk, N. Y. 
Praaidant, Union Dime Savinp Bank

JBREMIAH MILBANK, New York. N. Y.
D’ALTON CORRY COLBMAN

Montraal, Canada. Sanior Vica-Praaidant, 
“ i Pacific RaU«ay

NBWCOMB CARLTON, Naw York. N. Y. 
Chairman of tha Board 
Waatern Union Ihlafraph Company

LBROY A. LINCOLN, Naw York, N. Y. 
Praaidant, Matropoiitan Life 
Inauranca Company

RARRY W. CROPT, Oraaaarick, Cotm.
THOMA8 H. BECK, N.w York. N. Y. 

Praaidant, CrawaU Publiahing Company
WALTBR EDVINO HOPB, Naw York, N. Y.. 

Mambar, Milbank, lWaad and Kopa 
. Attornay* at Law

8AMUBL W. PORDYCS. St. Lenk Mo.X 
Mambar, Pordyca,Whita, Mayna, WUliama 
and Hartman, Attornaya at Law

CARROLL B. MERR1AM, Thpaka, Kana 
Diractor, Raoonatnactioo Pinance Corporation, 
and Chairman of tha Board,
Caotral *IYuat Company of ibpaka

OBOROB McANBNY, Naw York, N. Y. 
Chairman of tha Board 
Titla Ouarantoa and Thnt Compaay

ROBBRT V. PLBMDfO. DVaahinrmo, D. C. 
Praaidant and Chairman of tha Board 
Ri«a National Bank

PRBDBRIC W. BCKER, NawYork.N.Y. ' 
Vjo-Praildt

WINTHROP W. ALDRICH, NaarDfark, R. T. 
Chairman of tha Board 
Chaaa National Baah of Naar York

BDWARD R. STBTTDnUS, Jr^N.Y.C. 
------ lofi" — H
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LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO APŽVALGA
• *

Literatūrų 1 rašytojui, ir knygų leidėjai, ir
Savo pereitų metų laimėji- įhuuuuoju melu Švietimo Ali-’ 

mus apvainikavo premijų už msierija. auiiuiiiu, kad knygų 
geriausius kurinius įteikimo nuuai tada galės žymiau pa- 
nJūliue, kuri įv\ko vasario khU, tai j knygų skaitymų bus 
to d. Be valstybinės premijos, plačiau įtrauktas sodžius. 
i..ax*sius premijas skiria kny uietuviskos Knygos dar ga
gų leidyklos, bei orgauizaci- ua mangios ir uepinigiiigain 
jos. šiemet • uvo paskirtos ir Kauno žmogui sunkiai iperka- 
lekilmingai įteiktos septynios mos; nėra pakankamai knygų, 
literatūros premijos. Kurios savo turiniu kainūe-

Valstybinę literatūros pre- .cius patrauktų ir juos sužavė- 
mijų (500J litų) gavo poetė tų. Kaimo gyvenimo sųlygose 
oaloiueja Neris už poezijos maža tėra laisvolaikio kiia- 
rinkinį “Diemedžiu žydėsiu”, gotus skaityti. Todėl ieškoma 
Pažymėtina, kad iš keturių iki būdų, kati kaime knyga ieško- 
šiol skirtų valstybinių litera- tų skaitytojo, o ne skaityto- 
tūros premijų dvi teko mote- jas knygos. Jau seniai Šaulių 
rims rašytojoms, nors mote- : Sąjunga, katalikų jaunimo 
rys bendrame rašytojų skai
čiuje tesudaro apie 5 procen

Priimta eilė nutarimų įvai- nepriklausomybės 25 metų su
rienis negerumams šalinti. Vi kaktuves.
suotinoji dainų šventė, kurių'--------------------------------------
pernai nepavyko suruošti, da-1 . , „ , ,. . . . ... xas vra meksus kas, valiau* būsianti ruošiama tiktai' , , . .(leno galybę turėdamas, savo
1943 metais, kai Lietuva švęs sidraugavau su dviem lietu- 

pageidimams vergauja.
LIETUVIAI DAKTARAI

Tat Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

tus. i
Vincas Krėvė — Mickevi

čius gjttvo “Spaudos Fondo” 
premija (2000 litų) už istori
nę dramų “Skirgaila”. Pra
nas Mašiotas, vaikų literatū
ros kūrėjas, gavo Raudonojo 

. kryžiaus premijų (1000 Lt) 
už knygų vaikams “Ir aš ma
žas buvau”. Poetui Antanui

“Pavasario” Sujungia, tautiš
kojo jaunimo “Jaunosios Lie
tuvos” sųjuuga ir kitos orga
nizacijos pradėjo visam kraš
te steigti knygynėlius, iš 
rių jų nariai, kartais ir ne na 
riai, gauna knygų pasiskaity
ti. Beveik visos mokyklos tu
ri knygynėlius savo auklėti
niams. įvairių knygynėlių bei 
skaityklų visam krašte dabar 
priskaitoma iki 2000. Prieš

Būrys žmonių prie Missouri upės toje vietoj, 'kur rastas lavonas Edward L. Sclineider, vie
no iš Kansas City politikierio Pendergast, padėjėjų. Grand jury patraukus Pendergast tieson 
dėl nemokėjimo mokesčių nuo pajamų, sužinota, kad Sclineider nusiskandino. Iš syk polici
ja netikėjo. Dabar manoma, kad jis buvo nužudytas ir į upę įmestas. Vedama tyrinėjimai.

(Acme telephoto) ,

žiavinių, kurių paminėtinas, bei jos suderinimų ir išplėti- ruoštos rajoninės dainų šven- 
Šaulių Sujungus jubiliejinis ntų. Nutarimuose vyriausybė'tės Alytuje, Rokiškyje ir Šau-

liškiniui teko “Spindulio” porų metų Švietimo Ministeri
paustuvės premijų (2(XX) Lt) 

až poemas “Keturi miestai”;
ja pradėjo steigti valdinių bi
bliotekų tinklų: kiekvienas

i suvažiavimas. Ši didelė visuo
meninė ir karinė organizacija 
šiemet mini savo dvidešimtine 
čio sukaktį. Didžiosios iškil
mės, didelis šaulių kongresas, 
paradas, dainų ir sporto šven 
tės įvyks birželio mėnesį. Į- 
vykusiaiiK; suvažiavime buvo 
apžvelgta organizacijos vcik-

prašoma imtis priemonių prieš’liuose. Suvažiavimas buvo nu-
asmenis, sųmoningat vengian
čius darbo ir gyvenančius pa
šalpomis, tokius asmenis siū
loma siųsti į priverčiamojo 
darbo įstaigas. Siūloma išlei
sti įstatymų, kad galima būtų 
atimti vaikus iš tų tėvų, ku
rie morališkai ir medžiagiš-

siskundžiama, kad spauda kele 
riopai daugiau vietos ir dėme
sio skiria sportui, negu muzi
kos bei dainos kultūros reika
lams, kad visuomenė per ma
žai domisi koncertais, kad mu
zikų tarpe nėra sutarimo ir 
glaudesnio bendradarbiavimo.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, 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.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso teL CANal 2345 
Rez. teL CANal 0402.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

2305 So. Leavltt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v7

Jonas Marcinkevičius laimė | valsčius turės po vienų valdi- 
jo Katalikų Veikimo Centro "V bibliotekų, gausiau aprū- 
jremijų (2000 Lt) už dviejų l»mtų knygomis ir apmokamų, 
.omų romahų “Kražių Sker- patyrusių bibliotekininkų veda 
dynės”; Ibių. Iš šių bibliotekų knygos

Saka baltymui duodamos nemoka
mai. Pastaraisiais laikais ir 

Įmygu
I Iilvmf tnuoti

*ės istorijos”

I.
Petras Cvirka gavo 

m” knygų leidyklos premijų 
,2000 Lt) už noveles “ KasJie I kah"e eParčiai I,llnta 

Kaziui Bo-ir
rūtai paskirtas Ukmergės mie- Norėdama padaryti knygų 
bto visuomenės premija (500 'dar prieinamesnę kaimo žmo- 
Lt) už romanų “Mediniai ste nėms, Švietimo Ministerija su 
Pūkiai”. manė steigti jiems ir kilnoja-

Jau ketvirti metai Skiria mas bibliotekėles. Tokios bib-
nos literatūros premijos yra liotekėlės bus vežiojamos iš
padariusios žymios Įtakos Lie- 
uvos literatūros augimui ir 

tobulėjimui.
Pernai, jubiliejiniais metais, 

sietuvoje išleista knygų dau-

sodžiaus į sodžių. Kai vieno 
sodžiaus gyventojai bibliote
kėle pasinaudos, ji bus perke
liama į kitų sodžių, o į šį so
džių bus atkeliama kita biblio

,iau negu bet kuriais kitais tekėle su kitomis knygomis, 
.lėtais. Iš viso pernai išleista Tokiu būdu kaimo žmonėms 
*298 tomai. 1217 tomų išleista nereikės toli knygų, kad ir ne 
lietuvių kalba, arba 93,7% vi- mokamai gaunamų, ieškoti, o 
:.ų neperiodinių leidinių. Kito knygos jiems ateis beveik į 
mis kalbomis daugiausia kny- namus. Tikimasi, kad ši knygų 
,,ų yra išleidę žydai. Vilniuje skaitymo skatinimo priemonė 
pernai išleista 17 lietuviškų padės greičiau knygai įsigy- 
i.nygų. Palaipsniui auga neįventi sodiečių tarpe.
(iktai Išleidžiamų knygų skaf-
< iai, bet kartu žymiai kyla jų
literatūrinė vertė, o knygos įr 
gauna meniškesnę ir išorinę 
išvaizdų.

Berods, nepakankamai spar 
čiai kyla knygų tiražai. Šiuo 
reikalu rodo susirūpinimo ir

la ir nužymėtos ateities dar- kai juos skriaudžia. Nutarta _______________
bų gairės. Sųjungai per 20 labiau rūpintis motinomis gili. AKIŲ GYDYTOJAS 
metų teko išgyventi įvairių dyvėmis, remti šeimininynius
momentų, liet ji visus sunku- žemės ūkio darbininkus, kovo- 
niftis nugulėjo ir toliau vykdo ti su girtuoklystę, steigiant ai 
savo paskirties uždavinius koholikams gydyklas, pertvar

Visuomeninis gyvenimas 
be paprastos organizacinės 
veiklos, pasireiškė eilė suva-

Lietuvos stiprybei ir garbei. 
Pernai lietuvių tautai teko iš
gyventi nerimo valandas. Šau 
liai sunkių sukrėtimų momen
tais tiktai sustiprino savo bu
drumų ir ėmėsi naujų uždavi
nių tautos atsparumo ir kari
nio pasiruošimo ugdyme. Vi
suomenė pernai šauliams sti
priau apginkluoti suaukojo a- 
pie milijonų litų. Šaulių Są
junga, kaip ir kariuomeuė, sa 
vo narius prašina ir kultūriš
kai, varydama nemažų kultū
ros vagų krašte. Šauliai turi 
125 chorus, 115 orkestrų, 330 
bibliotekų, 15 teatrų^ per 400 
vaidintojų kuopelių, 72 nuosa 
vus namus, 98 “sporto klubus, 
šiemet savo Saulinio darbo su 
kaktuvėms darbo našumas ir 
saulinis aktingumas visoje sų 
j ungoj e yra padidėję. _

Sausio mėn: pradžioje” įvy
ko pirmąsiiį Uetuvj>s labda
ringų organizacijų kongresas, 
kuris svarstė eilę klausimų, 
liečiančių., labdarybės veiklų

kyti mažamečių nusikaltėlių 
auklėjimų. Dar šiemet bus įs
teigta mokykla socialinės glo
bom darbuotojams. Kitas toks 
kongresas bus sušauktas po 3 
metų.

Kaune įvykęs Muzikų Drau 
gijos narių suvažiavimas dau
giausia svarstė chorų ir dai
nos klausimu, nes tos organi
zacijos narių daugumų suda
ro mokyklų, organizacijų ir 
bažnyčių chorų vedėjai. Drau
gijoje yra įsisregastravusių 
400 chorų su 17,500 daininin
kų. Draugija parūpina, cho
rams gaidų, juos instruktuo
ja, ruošia rajonines dainų 
šventes ir kt. Šiemet bus su-

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ
LIETUVIS

Su virš 20 melų praktikavimo 
Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudčr}imo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt], atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialš atyda atkreipiama ] 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedClioj pagal sutarti.

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

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Telefonas YARds 1373

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujus namus ant 
lengvų mėnesini!) išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokA- 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriant.) atlyginimų iš Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnulinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 26 metų. Reikale kreip
kitės prie: 7

JOHN PAKE L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

.JI

J

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

Mrs. Fred Benioff išrinkta 
prezidente Fred Benioff Fur 
Co., San Franciseo, Calif. Tai 
pirmutinė moteris Amerikoje 
užimanti tokių aukštų vietų 
didelėj korporacijoj. Bizniu ji 
susidomėjo tik ištekėjus už 
stambiausio tos korporacijos 
dalininko. (Acme telephoto)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių iv labai įdomių, Povilo

SA LT I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

"i.

DR. P. J. BEINAR
(BEINAIIALSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 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 Seredą 

Seredomis ir Ncdėl. pagal sutartį

TeL Pullman 7235 
Rea. Pullraan 0263

DR. A. W. JAGDBS
DANTISTAS

L0758 S. Michigan Avė.
Cbicago, Illinois 

OFISO VALANDOfc.
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler ar Plymouth

Tai yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai Iš
tobulinti, nušemlntos kainos, lengvi išmokėjimai,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ L'S”

4030 S. Archer Avė., Chicago, III., Phone Vlrginia 1515
Turime daugybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo |lS.00| 
Ir augSClau.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LBMOVAI8 IŠMOK ĖJIMAIS
Barskis Furnitūra House, Ine.

•THE HOMJg OP PINE PVBMPrURE” 8IMCE 1W4

1748-30 W. 47th St. Phone Yards 5069

______ - --

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susi tanus

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. TeL PLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėlionūs nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 

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

6 iki 8 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

Res, 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedaliomis susitartu

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Tel OANM 6122.

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmkadieniais 

pagal autartį.

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTISTAS

4300 Sa Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vaL ryto iki 9 vaL vakaro 
Sekmgdieniais ir Treiiadieniaig

Pagaį tiumlį ■

___

TeL YARds 5921
KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6 JO — 8:30 vakare
ir pagal autartĮ

TeL Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant aek- 
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL HEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p.

Rezidencija 
So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedcliomią pagal sntartį.

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

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

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

 6 iki 9 vakare 
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal autartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Yards 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais iz



Pirmadienis, geg. 8 d., 1939

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Išvažiavo Į
Albany, N. Y.

BRIDGEPORT. — Praėju
sį penktadienį gegužės 5 d. 
išvyko į Albany, N. Y. Pran
ciškus Jucius su žmona ir 
dukterimi. Netoli Albany, N. 
Y. jo brolis turėjo farmą. Da
bar jis ten mirė ir farmą pa
liko chicagiečiui broliui Pran
ciškui. P-nai Juciai gyveno 
biznieriaus Pranciškaus Vaič
kaus namuose, 634 W. 35th St.

Biznierius Pr. Vaičkus, kurs 
neseniai savo gerai išdirbtą 
valgomųjų daiktų ‘krautuvę pa 
rdavė Juozui Paraškai, dabar 
grįžo iš Hot Springs, Arkan- 
sas. Ten vyko su savo pažį
stamu biznierium Radvila, 608

LAIŠKAS Iš ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS
1939 m. geg. 3 d. tu keliu. Iš Memel (Klaipėda) 

išplaukė laivu S. S. “MAR1E- 
HOLM” į Stockholmą, iš čia 
traukiniu (6 vai. kelionės) į 
Gothenburgą.

Tamstos ir Būsimų Keleivių 
Į Lietuvą Žiniai

Vykstant švedų Amerikos 
Linija, Per Gothenburgą, 
Švediją.

Gerbiamasis:—
Kiekvienu Švedų Amerikos

Linijos išplaukiančiu ir at
plaukiančiu laivu išvažiuoja ir 
atvažiuoja lietuviai keleiviai. 
Praeitą kartą kada Gripsholm 
atplaukė, bal. 30 d. atvežė 10 
keleivių iš Lietuvos, kurie vy
ko iš Lietuvos senu ir papras-

ONA KUZAS 

(po tėvais Knizanski)
8Mirė geg. 5 d., 1938 m 

vai. vakare, sulaukus 66 me
tus amžiaus.

Gimus Lietuvoje, o Amerikoj 
išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Petrų, marčių Jean, anū
kų Jonų, dukterj Antamnų, 
žentų Petrų ir jų Šeimynų Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4436 So. 
Artesian Avenue.

Laidotuves įvyks trečiadieni, 
geg. 10 d. Iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta j Nekalto 
Prasidėjimo Švenčiausios Pant
ies parapijos bažnyčių, kurioje 
{vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta 1 Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-ag dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Sūnus, Marti. Duktė. ten- 

ta^, Anūkai ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J. 

Zolp, telefonas, Y A Ūda 0781.

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hiato 
mukęs yott look oM and feel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
ering Hair , .. CLAIROL. YouTl 
appredate the ųulck, plušant treat- 
tnent. No bleachir.1 reųuired te 
soften ths hair When you ase 
CLAIROL. Yov.B lova ths reaults 
en your hair — beautiful, niturab 
looking color that defiea deteetion. 
Bee yoarseM as yoe vroeld Hke to 
te. Bee your hairtkeater teday er

thb coupon NOW. 

Natvrally • •• w7A

X*l\ Paanvte tev* fertkfcaMrtaf 
GIMUIM CteM m t*. kaMic

UTto pvtart cvbMimūm «4 tiek otl. ftaa 
•oap *nd color th«t caa’t ba coploš
... a Umš Sut aaly Claini caateiaa.

JOAM ČIA*. OAmOt. te*, 
ua W«at fe. Maw Y art. «.

So. State St. ir Kotrina Ra
monienė iš Cicero. Ten turėjo 
“good time”. Susirado ten 
keturis lietuvius farmerius ir 
iš jų pigiai pirkdavosi sau 
reikalingą maistą. Jiems ten 
besant, pas juos atvyko p-nas 
Jovarauskas su Lietuvos laik 
raštininku V. Uždaviniu.

P. Vaičkus, nespėjęs praleis
ti vienas vakacijas, rengiasi 
turėti kitas. Rengiasi vykti j 
New YoiJką, pamatyti pasau
linę parodą. Ta proga p-nas 
Vaičkus aplankys farmerį P. 
Jucių, kurs ilgus metus Chi- 
cagoj jo name gyveno.

P-nas Vaičkus yra senas 
“Draugo” skaitytojas ir ap- 
švietą mėgstantis žmogus.

Atvykę keleiviai papasako
jo, kad visa kelione pilnai 
patenkinti ir kad atvykus į 
Mdmel (Klaipėdą) ten gavo 
nuoširdų patarnavimą, bei su
tikimą Švedų Amerikos Lini
jos atstovybės ir tienikščių 
valdininkų.

Rytoj išplaukiančiu M. S.
“GRIPSHOLM” vyksta ir lie- 
ekskursija į Lietuvą Gegužės Memel (Klaipėdos).

Vasaros metu iš Kauno ir • KATALIKIŠKI SPAUDĄ

ra taipgi užsirezervavusių ir 
kitais vėliau išplaukiančiais 
laivais vykti. Vykstant iš A- 
merikos į Lietuvą, Švedų A- 
merikos Linija, nuo Švedijos 

j per kurį uostą važiuos į Lie
tuvą, tas priklauso centro raš-

LAFAYKTTK MM

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 8000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS

NAUJAUSIOS ISDIRBYSTES — GERIAUSIA 
MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, Illinois

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

DRITJGIS

Gražus vaizdelis iš lenkų okupuoto Vilniaus krašto (Druskininkų apylinkės). Vasaros me
tu grįžę atostogų moksleiviai liuoslaikiu žuvauja gimtinės ežere. (VDV. photo)

tinei spręsti, keleiviai bus per- (Klaipėdą) 11:57 vai. vakare, 
vežami per Baltijos jūrą į tą Iš Memel (Klaipėdą) 
uostą, kuris bus patogiausias Į Kauną.

.ir parankiausias, iš ten va
žiuos į Kauną.

Sekantis Š. A. L. išplauki
mas gegužės 13 d. S. S. “DlfiO- 
TTNINGHOLM”, teiriaujan- 
tiems apie kelionę į iLetuvą 
malonėkite prisiminti minėtą 
išplaukimą. Po to jau išplauks 
ekskursija į iLetuvą Gegužės 
31 d., moderniškam, M. S. 
“GRIPSHOLM.” Jau laikas 
rezervuoti laive vietas dabar, 
kurių dar galima pasirinkti 
Turistų ir Trečioj klasėj.

Susiekiemui tarp Kauno ir 
Memel (Klaipėda), Lietuvos 
geležinkelių valdyba skelbia 
sekantį traukinių tvarkaraštį 
Lietuvos spaudoje:

Per Kretingą, traukinys 
No. 23. Iš Kauno išeis 11.50 
vai. vakare, atvažiuoja į Me
mel (Klaipėdą) 7:43 vai. ry
te. Tr. No. 101 (greitoji auto- 
matrisa) iš Kauno išeina 6:35 
vai. ryte, atvažiuoja į Memel

Tr. No. 102 iš Memel (Klai
pėdą) į Kauną eis 5:14 vai. 
vakare, Kaune bus 10:10 vai. 
vakare, tr. No. 24 iš Memel 
(Klaipėda) išeis 10 vai. va
kare, į Kauną ateis 6:25 ryte.

Be to, iš Memel (Klaipėda) 
tr. No. 232 išeis 12:15 vai., p. 
p. ir Mažeikiuose bus 6:17 vai. 
vakare. Iš Mažeikių tr. No. 
231 išeis 11:48 vai. ryte, Me
mel (Klaipėda) at. 6:12 vai. 
vakare.

Su gilia pagarba,
Swedish American Line

Lithuanian Dept.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas’*1 Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Sairfield Avenue

_________ Tel. LAFAYETTE 0727_______

V A T k°PIyčios visose
** Chicagos dalyse

KbuisykMe mūsų Lietuvių nulio programų Antradienio ir 
Š štedlcnlo vakarais, 7:00 valandų, iš WHIF stoties (1180 K.)

Pranešėjas P. SALTEUIERAS

Gimnazijos Namai 
Bus Licituojami?

Lenkų laikraštis “Maly 
Dziennik” (Nr. 108) rašo, kad 
prieš keletą metų Švenčionyse 
buvo Lietuvių Gimnazija, ku
rią laikė Švenčionių “Ryto” 
draugija. Ta draugija ir gim
nazija dabar yra uždaryta. Tos 
gimnazijos mokytojai negavo 
jiems priklausomo atlyginimo 
ir .per teismą pareikalavo, kad 
draugijos kuratorius jų rei
kalavimus patenkintų ir jiems 
sumokėtų 20,000 au'ks. Dabar 
mokytojai gavo įsigalėjusį tei
smo sprendimą, kuriuo pritei
stas atlyginimas. Ryšiuir. su 
tuo bus licituojamas kurato
riaus valdomas “Ryto” drau
gijos turtas, kurį sudaro bu
vusios gimnazijos namai.

Paminklas
A. Mickevičiui

Vilnius norėtų pasistatyti 
paminklą poetui A. Mickevi
čiui ir tuo reikalu pavesta rū 
pintis atskirum komitetui ir 
miesto valdybai. Paminklo sta 
tymo reikalas, kaip dabar aiš
kėja, nepasistūmėjo priekin, 
net neparinkta vieta pamink- 
klui.

Komitetas kreipėsi į miesto 
valdybą ir prašo jų padėti jam 
materialiai. Valdyba bene su
tinka, tik neturi tani reikalui 
lėšų, — ir paminklo statymo 
reikalas stovi vietoje. Balan
džio 24 d. turi būti bent pa 
rinkta vieta paminklui.

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

ONA H O H M
Mirg geg. 6 d., 1939 m., $:- 

30 vai. ryto, sulaukus 18 me
tų amžiaus.

Gimus Windber, Ponnsylva-

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinų Helen Markevvicz, pa- 
tčvj Karolį, dvi seseris: Oigų 
ir Frances, brolį Jonų, dvi te
tas; Petronėlę Auguticnę n 
Barborą Pipirienę ir jų šeini)- 
naa, krikšto tėvų Vincentų Ea- 
niond ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4401 So. 
Campbell Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 10 d. Iš namų 8:ou 
vai. ryto bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuliūdę:

Motina. Patėvis, Seserys, 
Brolis, Krikšto Tėvas, Giminės.

Laidotuvių direktorius S. 1’. 
Mažeika, tel, YAKds 1138.

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avė.

Gėle* Mylintiems — Vestuvėms — • 
~ ‘ hm — Lnldotavėms —

Papuošimam*

RAKIAI CHICAGOS, CICEKOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas HIhDULHIIul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

S. P. Mažeika

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kuii. Ant. M. Karužiikie

Gegužes 8 Diena
“Kurs iš šių žino daugiau 

apie meilę — tasai, kurs turi 
džiaugsmų iš jos arba tasai, 
kurs turi ištyrimus ir liūde
sius J” Jis atsakė: “Negali bū
ti jokio meilės žinojimo be vie
no ir kito”.

Rytmetyje mąstyk, jog ne
sulauksi vakaro; o vakarui 
atėjus nedrįsk žadėti ateisian
čio ryto.

Žmogaus laimė nėra turėti 
apsčiai laikinių daiktų; pa
kanka jam vidutinio turto.

Gyventi ant žemės — tik
ras yra vargas.

NIKODEMAS MILERIS

Mirė gegužės 5 d., 1939 m.. 
4:00 valandų popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragęs 
apskrityje, Šilalės valsčiuje, Bi
kavėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 29 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijonų, po tėvais Ko
vaitė, dukterj Juozapmų, gimi
nes, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 1815 Wesl 
45th Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gegužės 10 dienų. ls namų 8 
valandų ryto bus atlydėtas į 
.šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Duktė ir Giminės.

LaiJotuvių direktorius I. J- 
Zolp, telefonas YAKds 0781.

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

2314 West 23rd Place

Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phoae Y ARdi 1138-1139

3307 Lituanica Ava
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Aplink mus
Rodos, kad dar šiemet Chi-.'kęs L. Vyčių organizacijoj ir 

cagų aplankys nemažai svečių ■ Aušros Vartų parapijos drau- 
iš Lietuvos ir tai dar tokių, gijose bei chore.
kuriuos mes gerai pažįstame. -----------
Kun. Ant. Deksnys rašė laiš- ALRK Federacijos Chicagos 
kų, kad netrukus gal aplan- apskrities valdyba, kurios prie 
kys chicagiečius. Kun. P. La-1 kyje stovi Ignas Sakalas ir 
pelis, buvęs Visų Šventų par. Blažiejus Kazlauskas, planuo- 
klebonas, dabar gyvenus švė- ja praplėsti apskrities veiklų, 
kšnoje, rašė kun. A. Baltu- įtraukiant jon daugiau para- 
čiui apie tai, kad gal ir jis pijų ir organizacijų veikėjų, 
mus aplankys. Šiemet jam su- Nėra abejonės, šis jų užsimo

jimas susilauks pritarimo ir 
paramos.

Gegužes 14 Dienę 
Gražiai Praleisime 
Marijonų Okyje

Rezervuokime 
Liepos 4 Dienų

Šįmet Lietuvos Vyčių Chi-
Už savaitės laiko įvyks ren- ca«08 .apskritis nepaprastai

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas prisideda prie 
platinimo Dievo karalystės čia 
ant žemės.

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

eina 23 metų kunigystės su
kaktuvės ir tas sukaktuves jis 
čia, Chicagoje, norėtų minėti.

Kun. P. Lnpelis, gyvenda
mas Lietuvoje, neleido laiko 
veltui. Jis mokytojavo Švėkš
nos gimnazijoj ir parašė 'kele
tu vertingų moksliškų veika
lų. Vienų iš savo veikalų apie 
Kolumbų prisiuntė kun. Bal
tučiui. Knyga didelė, ilius
truota ir gabiai parašyta.

Girdėti, kad Metropolitan 
State banko personalas, ban
ko valdytojams Brenzams va
dovaujant, planuoja surengti 
senam ir ištikimam banko da
rbininkui Antanui Valoniui 
pagerbimų, kuriame Lietuvos 
konsulas jam įteiks Lietuvos 
vyriausybės paskirtų ordinų. 
Antanas Valonis yra daug vei-

giamas Chicagos kolonijų vei
kėjų Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. Seserų naudai ir jų 
pagarbai susipažinimo išvažia
vimas, į kurį tikimės, sulauk
sime daug svečių. Išvažiavimo 
pasisekimui daug ir gražiai 
dirba visi tie, kurie sumanė 
ir pradėjo tų darbų, ir už tai. 
susilaukia iš Chicagos lietu
vių gražaus pritarimo.

Šiame išvažiavime apsiėmė 
šeimininkauti gabi ir sumani 
šeimininkė ir veikėja p-nia Do>- 
'micelė Gasparkienė, kuri ža
dėjo pasikviesti į talkų nuo 
seniai žinomų darbuotojų ir 
eksperte “kugelio” gaminime

Amerikos Lietuvių 
Olimpikos Klubo 
Iškilmės Birželio 25 d.

Amerikos lietuviai sportini
nkai jau pasamdė vienų Chi
cagos geriausių ir garsiausių ir kitų valgių — ip-nių Ievų

ruošiasi prie liepos 4 dienos, 
Vytauto parke. Komisija, kuri 
susideda iš apskrities valdy
bos ir kuopi) atstovų, ruošia 
kų nepaprasto. Atsilankę pa
matysite daug surpryzų.

Tikietai jau platinami. Jų 
galima gauti kiekvienoje L. 
Vyčių kuopoje, o sekmadie
niais prie bažnyčių ir Vytau
to parke.

Kaina tikietų tiktai po vie
nų centų, tad daugelis jau tu
ri Įsigiję. Mat su jais bus ga
lima ne vien įeiti daržan, bet 
laimėti vienų dovanų: naujų 
1939 m. Plymouth, motorola 
radijo ir $25.00 pinigais. B.
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Standard Club CLASSIFIED

Anna Maria Mussolini (strie 
le pažymėta) jauniausia Ita
lijos dučės duktė, lanko bran
gių mineralų parodų Romoje.

(Acme telephoto)

Švelni Degtini—100 Proof 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą

TIK 11.00 PT. Sd M 
4-5 Kvortos.... I aDU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15C DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Boulevanl 0014

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui grosemS Ir dellcates- 

sen biznis Ir namas. Didelis barme
nas. Kaina Ir priežast) pardavimo su- 

l žinosite ant vietos. Savininkas: ISO!
Sontli IHtli Conrt. Cicero, Illinois.

l$Un4«r(?’ Club

PARDAvnnn
Parsiduoda kraučlų šapa biznis, pi
giai. Gera proga lietuviui, nes S, 
mėmes) savininkas Išvažiuoja. 1830 
South Racine Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS DARBININKAS 
Prosintolas Ir siuvėjas. 1-mos klasės 
darbininkas, kuris moka angliškai 
kalbėti Ir r&įį-tl. Turi patarnauti kos- 
tumerlams. Atsišaukite greitai laišku: 
Iln, RUI4, “Drangas”. 2334 South 
Oakley Avenue. Chicago. IIIlnoLs.

REIKALINGAS SIUVĖJAS
Reikalingas siuvėjas prie senų Ir 

naujų drabužių, taisymui Ir prosljl- 
mul. Atsišaukite: 4540 So. Calirnr- 

nia Avenue. Chicago, m., tel.
Lafavette 1312.

ELEKTRINES 
LEDAUNES

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

I

A SHAFT TURUS... 
A BUDE MOVĖS... 
A ROLLER ROLLS...

AND THERE’S ICE!

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

JOS. F. BUDRIK, 
FURNITURE 

HOUSE,
3409 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Pasiklausykite grynai lietnviSkų 
programų, kuriuos lietuviai, ne 
svetimtaučiai leidžia tVCFL -- 97 
k. nedėlios vnakare 9 vai. Inter
national Pot-Pourri iŠ WAAF — 
920 k. 3 vai. po pietų panodėliais 
ir pėtnyčiomis. WHFC — 1420 
k. ketverto, vakarais 7 vai. Chi
cagos laiku.

orkestrų suvažiavimui ir šo
kiams birkelio 25 d. Tų orkes
trų diriguoja Emil Flindt ir jų 
sudaro 15 asmenų. Dar prie 
tos orkestros pasamdyta radio 
artistas Bob Crosby. Čia ran
dasi geriausia muzikos kom
binacija visiems, kurie mėg
sta šokti.

Bilietų galima gauti pas 
kiekvienų sportininkų, kuris 
lankė Lietuvų 1935 ar 1938 
'metais. Perkant iš anksto, tik
55c.

Tų pačių dienų, 1 valandų 
popiet, suvažiavę sportininkai 
turės šaunių puotų Syrena Ca- 
fe, prie Archer ir Whiipple ga
tvių. Per pietus kiekvienas 
sportininkas turės papasakoti 
įspūdingiausį momentų arba

Šiaulienę. Jų, kaipo gabių šei 
mininkių amatas žinomas nuo 
seniau, ir tikimės, kad atsi
lankę sveteliai bus patenkinti. 
P-nia Gasparkienė žadėjo kvie 
sti ir daugiau talkininkių, nes 
kaip žinote, valgyklos štabas 
reikalauja daug darbininkių.

Taigi, malonūs Chicagos lie
tuviai gegužės 14 dienų, turės 
didelio malonumo praleisti lai
kų Marijonų ūkyje, kur dabar 
reiškiasi nepaprastas gamtos 
gražumas. Tik džiaugkis ir 
norėk.

O mes, brangūs kolonijų vei 
kėjai ir veikėjos, paskutinė
mis dienomis, suburkime savo 
jėgas, daugiau padirbėkim do
vani) reikalu. Platinkime kny
gutes kiek galėdami, ir išpla-

Daug gero gali daryti svei
ku būdamas, bet apsirgęs var 
gu kų padarysi.

Tiek pakilsi dorybėse, ant 
kiek save patį prie to prispir 
81.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Moderniausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 W. 31st Street

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

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL 
p-nas Butchas, sav.

PARDAVIMUI
Pardavimui bučernė Ir grosernS: pil
na elektrtkinė refrlgeraclja; gera vie
ta: nėra kompetlcljos.
Atsišaukite Telefonu Tlemlock O2S7

PARDAVIMUI NAMAS
5 kambariu namas: furnacu apšildo
mas: didelė pastogė; arti parkų, mo
kyklų, krautuvių; geros transporta- 
cifos. Turime parduoti. Atsišaukite: 
5704 South Arteslsn Arime.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, pigiai; gera 
vieta. Priežastis pardavimo — Ilga. 
Atsišaukite: 330814 WEST SSrd St.

V. g* * \ •

juokingiausį atsitikimų jam tinę jas, malonėkite kuo grei- 
būnant Lietuvoj. Į šį bankie- čiausia grąžinti, nelaukite pa
tų bus pakviesti konsulas, tei
sėjas Zūris ir kiti žinomi spor
to rėmėjai.

Po 'kiekvieno savo susirin
kimo sportininkai susėda prie 
užkandžio, kurį patiekia pirm. 
Kumskis. Prie stalo jie papa
sakoja prisiminimus iš Lietu- 

■ vos ir iš sporto gyvenimo. 
Galima tikrai sakyti, kad ry
šiai tarp jaunimo Lietuvoj ir 
Amerikoj tokiu klubu ir to
kia sportininkų dvasia bus 

i sustiprinti. Kiekvienas klūbo 
narys, po kelionės į Lietuvų, 

I jaučiasi esųs geresnis lietuvis 
i ir nori, sulyg išgalės darbuo- 
Į tis jos naudai. Pamatysim jus 
i visus M. J. Flynn salėj, birže
li io 25 d. Dėdė Kastukas

Pranešimai
Pirmadienio vakare, gegu

žės 8 d., Sandaros svetainėj, 
814 W. 33 St., įvyksta Lietu
vai Gelbėti Fondo narių ir 
rėmėjų susirinkimas. Galinti 
prisidėti prie šio darbo kvie
čiami atsilankyti. Pradžia 8 
vai. vakare.

Dr. K. Draugelis, sekr.

Motinų Dienai
Duokite jai Macljlneless Perma- 

nent. Wave.
Mes nevartojam nei mašinos, 

nei elektros.
1- ma: Jinai džiaugsis Juo, nes 

Jis yra patogus.
2- ra: Nėra sukapotų galelių: 

puikiai sugarbenluotl; nepasllel- 
ilžladžla kol Išauga.

BERNIOE ’S BEAUTY 
8 H O P

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Tardė 2771 

1« metų patyrimo.

skutinės valandos, nes susi
dursime su nemaloniomis ap
linkybėmis ir dideliu darbu. 
Jums, visiems, brangieji tas 
žinoma. Taigi, į darbų! J. K.

... —!

Bmlen Davies, duktė Amer. 
J. V. ambasadoriaus Joeeph 
Davies, Amerikos Jungt. Vai. 
ambasadoriaus Belgijai neuž
ilgo ištekėsianti už vieno Bel
gijos karininko. Acme teleph.

KLAUSYKITE

New City Furota Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

WEST SIDE EXPRESS
Moving, Pečiams Alyva, Anglys ir Malkos

2146 So. Hoyne Avenue Chicago, III.

Telephone Canal 5233
S. T. FABIONAS, Savininkas

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

FOB BEAUTY . IttSIST ... 
ON MISS 0’ MIST

Call for first treatment at:
Ona’s Beauty Shoppe

1820 West 47th Street
Tel. LAF. 8038

IJF.TIVIfiKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. noulevard 0937

NEW CITY FURNITURE MART
— rengia —

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

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

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

Taipgi, New City rinks populiariausių mergaitę iš Liet. Vyčių kuopų.
Klausykite m( I* stoties W8BC, 1110 kll., 8:10 Iki • y. y.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesals Only

5931-33 So. Ashland Avė.
-O-

Pas mus galima gauti tikrai Lta- 
tuvllkg Importų. Valstybino Deg 

tinę.
Mes Ir Visi Mflsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldas 

8avlnlnkal

PARDAVIMUI RUNGALOW
5-kambarių bungalow: fumacu

apšildomas: uždaryti porėtai: gara- 
džlus: 30x125 lotas: Savininkas ap
leidžia miestų. Parduos už labai pi

giai. — tiktai $4100. Savininkas ant
vietos: 3252 S. Snringfleld Avė.

PARDAVTMUI PIGIAI
Gaslnis pečius, 3 šmotų parlor se. 
tas. komodės, lova Irrašomas sta- 
lells Telefonuoklte PROspect 2287.

PARDAVTMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai.

Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados 
1828 H. 47th Conrt. Cicero. Rltnols.

PARDAVIMUI NAMAS 
Mūrinis namas: 4 kambariai vir

šuj. 1 apačioj: fumacu apšildomas? 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Sprtngfleld Avė. Tel. Lawndale — 
0291.

Turtu. Tiri
03.1M.MS.M

Rnrrrsa Tiri

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Esat Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
ISmokėjora jh -y/
Už padėtos A|i %

pinigus '
Duodam Paskolas ant l-mq 

Uorgiėių
Safety Deposit Dežntes Galima 

Pasirendooti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
6 vak. 8eredom nuo 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

ot CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, Seo.

ATTDA1
Pataisom, lšvalom, suprosinam vy
riškus Ir moteriškus drabužius. Pa
vasariniam drabužiam įdedame pa- 
mašalua Toliau gwenantie.1l pašau
kite: VTRglnia 1093. — Overllngto
Valymo. Prosljlmo Ir Taikymo Krau- 
tuvė. 4S02 So. Wood St.. C teatro.

PARDAVTMUI
2 krėslų barzdaskutyklos setų par
duosiu pigiai. Atsišaukite: 0421 So. 
Ha’sted Street, Chicago, III. 2-tras 
aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS 
4004 So. Maplewood Avė., geras 2 
Metų medinis namas: 5 Ir 6 kamba
riai. Mūrinis pamatas: yrabelsmon- 
tas: 30 pėdų lotas; kaina tiktai — 
$4200.00. Galite apžiūrėti namą Iš 
lauko pusės, bet prašome netrukdyti 
gyventojų. Arihur Rlnck, 3711 West 
S3rd Street, tel. PROapect 0208.

RF.NDON KAMBARIAI 
Didelis miegamas kambarys Ir vir
tuvė: su šiluma, šviesa Ir gasu. Tin
kamas vedusiai porai, ypač jei abu 
dirba. Marquette Parke. Atsišaukite 
Telefonu: Republlc 0835.

PARDAVIMUI NAUJI NAMAI_
2 fletų mūrinis namas, 5 Ir 5 kam
bariai. 2-karų garadžius; karšto van
denio šiluma; netoli lietuviškos baž
nyčios Bridgeporte: kainavo $14,000. 
Parduosiu už $7,200.00

Marųuette Parke mūrinis namas 4 Ir 
4 kambariai; parsiduoda už pus{ 
kainos. Del informacijų kreipkitės ): 
Peter K rauezunas, 5952 S. Rlchmond 
Street. Nedėlioj visų dieną; kitom lt 
dienomis nuo 4 vai. popiet.

A T Y D A
Dabar galite pirkti Standard Club 
degtinę. Tik $1.60 už 4-5 kvortos. 
Ši degtinė yra 100 proof ir bot- 
tled in bond.
MUTUAL LIQUOR COMPANY, 

.4707 So. Halsted Street

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

*-» UIC K
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobiliu 
Prienamomis Kainomis.

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

Domininkas Kuraitis, Savininkas 

Telefonas VICtory 1696

e Ji


