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Anglija ryžtasi saugoti kontrabandininkus
Nenori pripažinti frankistu vykdomos 
blokados Ispanijos pakrantėmis

Tas nesuderinama su gen. 
Franco režimo pripažinimu

LONDONAS, kovo 9. — 
Ispanijos frankistu karo va
dovybe paskelbė blokadų rau 
donųjų valdomiems uostams 
ir visoms pakrantėms. Fran- 
kistų vyriausybės karo lai
vams įsakyta būtinai uždary
ti visokią, maisto ir karo me
džiagos kontrabandą raudo
niesiems. Nardantiems lai
vams įsakyta visus kontra
bandininkų laivus, nepaisant 
kieno jie būtų ir kam jie pri
klausytų, sugauti ir internuo
ti. Nepasiduodančius gi bea- 
todairos skandinti.

Anglija visą laiką dvivei
diškai elgiasi. Ji remia gen. 
Franco vyriausybę ir po
draug palaiko raudonuosius. 
Ji nedraudžia priekiniams lai 
vams vežti maistą ir karo me 
džiagą raudoniesiems. Britų 
laivai visą laiką užsiima ka
rine kontrabanda.

Tas buvo galima ir paken
čiama seniau. Bet Šiandien 
Anglija frankistu vyriausybę 
jau pripažinusi ir taipneturė- 
tų būti.

Frankistams paskelbus blo
kadą, Anglijos parlamente 
kairieji atstovai, kaip pap
rastai, sukėlė triukšmą. Jie 
reikalavo vyriausybės pasaky 
ti, ką ji mano daryti bloka
dos klausimu. Juk dėl tos 
blokados daugiausia gali kliū
ti britų prekiniams laivams.

Užsienių reikalų seareto- 
rius lordas Halifaxas trum
pai išaiškino. Jis sakė, kad 
Anglija nepripažįsta tos fran 
kištų blokados. Girdi, frankis- 
tų vyriausybės pripažinimo 
sutartyje šis klausimas nepa
liestas. Todėl Anglijos karo 
laivams įsakyta saugoti ir 
ginti britų kontrabandinius 
laivus. Prireikus gi laužti 
frankistu blokadą.

Toks Anglijos nusistatymas 
yra priešingas tarptautinėms 
teisėms, aiškina žinovai. Kai 
Anglija pripažino frankistu 
vyriausybę teisėta Ispanijos 
vyriausybę, ji pripažino fran- 
kistus kariaujančia puse. Šis 
pripažinimas duoda teisę fran 
kistams blokuoti pakrantes.

Kansas City, Mo., patrauktas teisman apskrities prokuroras W. W. Graves, Jr., už ap
sileidimą savo pareigose. Kaltinamasis stovi^entre. Priešakyje sėdi teisėjas A. C. Southern.

t (Aeme telephoto).
---------------------- ----------------------------------------------------------

Po Pijaus XII vainikan iškilmių 
planuojama procesija aikštėje

Plano vykdymas priklausys 
nuo paties Šventojo Tėvo

VATIKANAS, kovo 9. —
Vatikano autoritetai planuoja 
tuojau po popiežiaus Pijaus 
XII vainikavimo iškilmių Šv.
Petro bazilikos aikštėje su
rengti popiežiaus procesiją.
Šventasis Tėvas procesijoje 
dalyvautų kilnojame soste ir
suplūdusios minios gautų pro- jono žmonių, suplūdusių į 
gos Šventąjį Tėvą arčiau ma- kštę ir į priešakinę ruimingą 
tyti. I gatvę.

Suprantama, šio plano vyk
dymas priklausys nuo paties 
popiežiaus.

Vatikano autoritetai aps
kaičiuoja, kad popiežiaus vai
nikavimo ceremonijas bazili
kos balkone matys pusė mili- 

ai-

Anglija nuolatos žada Prancūzijai 
padėti įvykus karui Europos žemynu

Tas naciams vien dirksnius 
tampo ir jie atsikerta

LONDONAS, kovo 9. — 
Anglijos karo ministras Les- 
lie Hore-Belisba paskelbė Bri 
tanijos karinio pasiruošimo 
programą. Programoje be kit 
ko numatyta 300,000 kariuo
menės pasiųsti Prancūzijai 
gelbėti, jei pastaroji būtų į-

su kuriomis bus užtikrintas 
saugumas ir nebus baimės a- 
teityje.

Žiniomis iš Vokietijos, te
nai oficialiniuose sluoksniuose 
nesuprantama, kaip Anglija 
gali padėti Prancūzijai kilus

traukta į kokį nors karą Eu- j karui. Anot nacių, Vokietija 
ropos žemyne. Karo ministras nesiekia jokių Prancūzijos te- 
pažymėjo, kad tas nėra jokia ritorijų ir tuo sumetimu ji ne
teorija, bet tikrenybė.

Be to, programoje numaty-
sukels karo. Be to, Anglijai 
turėtų būti žinoma, sako na

ta platus Britanijos karinis ciai, kad Vokietijos vakari- 
pasiruošimas. Visose Britani-.niam pasienyje požeminės tvir 
jos dalyse bus sudarytos gau-tovės nieku būdu negali būti 
eingos kariuomenės atsargos, paimamos.

NUMATOMI GERESNI 
VATIKANO SANTYKIAI 
SU VOKIETIJA
VATIKANAS, kovo 9. — 

Kalbama, kad Vatikano santy 
kiai su nacių Vokietija, matyt, 
nusvirsią kiek gerojon pusėn, 
nors naciais pasitikėjimas at
rodo neįmanomas, ypač kai 
jie nesiskaito net sukonkarda 
tu (sutartimi).

Santykių pagerėjimą lemia 
šie keli paskutinių dienų įvy
kiai:

Šventasis Tėvas Pijus XII 
priėmė keturis Vokietijos kar 
dinolus, oi paskiau, — Vokieti
jos atstovą Šventą jam Sostui- 

Patirta, kad Hitleris prisiun
tė sveikinimą popiežiui Pijui 
XII ir paskirta Vokietijos de
legacija į popiežiaus vainika
vimo iškilmes.

Jei nacių Vokietija, kur su 
krikščionybe nesiskaitoma, ski 
ria savo delegaciją į vainiką  vi 
mo iškilmes, tas yra reikš
minga.

Žiniomis iš Berlyno, te
nai politiniuose sluoksniuose 
pripažįstama santykių pagerė
jimo galimumai. Nurodoma, 
kad naujas popiežius ryžtasi 
būti “neutralus” nacių įvai
rių vidaus politinių sistemų 
žvilgiu. Tegul tik nebus var
žomos katalikams jų religinės 
teisės ir Bažnyčiai duodama 
ramybė, viskas bos tvarkoje, 
sako katalikų vadai.

Stalinas turi tris svarbiausius tarnus: 
Molotovu, Vorošiluva ir Kaganun

Ši trijulė gal kada nors 
užims diktatoriaus vietą

LONDONAS, kovo 9. —
Sov. Rusijos diktatorius Sta
linas šiandien turi tik tris iš
tikimiausius Sau padėjėjus.
Tai Molotovas, Vorošilovas ir 
Kaganovičius. Jei Stalinas 
mirtų, spėjama, kad ši triju
lė užimtų jo vietą — diktatū
rą.

Molotovas yra liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas.
Jis atrodo daugiau kaip koks 
provincijos mokytojas nei re 
voliucinierins. Jis yra vienati 
nis komisaras, kurio tėvas ne 
buvo juodrankis darbininkas, 
bet klerkas. Molotovui trūks
ta iškalbingumo ir jis negali 
sakyti prakalbą. Bet jis yra 
griežtas bolševikas.

Vorošilovas yra vyriausias karinių vadų naujas režimas 
kariuomenės vadas. Jis savo

karinę karijerą pradėjo pašau 
linio karo laiku, kai rusi} ka
riuomenėje karo fronte kilo 
revoliucinis sąjūdis. Bolševikų

ležinkelio Maskvoje.
Nei Maskvoje, nei kur

tur niekas nežino, kur yra din 
gęs Sibiro armijos vadas mar 
šąląs Bliucheris. Bet apie tai 
kitą kartą.

ki-

ISPANU RAUDONIEJI 
RĖGLIAI PAŠALINTI 
IŠ ALGERIJOS
MARSELIS, Prancūzija, ko

RAUDONŲJŲ NARDAN
TIS LAIVAS PASIDAVĖ 

PRANCŪZAMS
BIZERTE, Tunisija, kovo

9. — Prieš keletą dienų čia 
prancūzai internavo Ispanijos
raudonųjų paliegusių 11 karo^0 9- Prieš keletą dienų lė- 
laivų. Dabar atplaukė ir prie ktuvais iš Prancūzijos paspru 
jų prisijungė dar ir raudonų-j k° i prancūzų valdomą Alge-
jų nardantis laivas.

Italija reikalauja, kad visi
internuoti laivai būtų paduoti 
frankistams.

GOERINGUI ATVYKUS, 
ŽYDAI PAŠALINTI

LONDONAS, kovo 9. — Į 
San Rėmo, Italijoj, nuvyko 
nacių fieldmaršalas Goerin- 
gas. Prieš tai italų autorite
tai ten iš Royal viešbučio, 
kur Goeringas apsistojo, pa
šalino 27 žydus.

NEGRINAS SAKOSI 
JIS ESĄS RAUDONŲJŲ 
REŽIMO GALVA

PARYŽIUS, kovo 9. — Iš
Ispanijos pasprukęs ir čia 
atvykęs buvusio raudonųjų 
režimo ministras pirmininkas 
Negrinas tvirtina, kad jis ne
atsistatydinęs ir toliau esąs 
Madrido režimo priešakvje.

Anot jo, Madride sudarytas venami ŽUVo 5 vaikaL

riją, Afrikoje, nežinomas skai 
čius raudonųjų vadų ir tarp 
jų pagarsėjusi komunistė Do- 
lores Ibarruri, vadinama “La 
Passionaria”.

Prancūzų autoritetai lėktu
vus ten internavo, o vadams 
liepė išsinešdinti kur kitur. 
Dabar jie atvyko į Prancūzi
ją

Su jais čia atvyko ir keli 
šimtai raudonųjų milicininkų, 
kurie buvo pabėgę į Algeriją.

PENKI VAIKAI ŽUVO 
GAISRE

IIALIFAX, N. S., kovo 
9. — Sudegė dviejų šeimų gy

pasivadinęs taryba, nėra tei
sėtas, nes jis, Negrinas, neį
teikęs savo pasitraukimo raš
to gen. Miaja, ar kam kitam. 

Kiek žinoma, gen. Miaja
vadai jį paskyrė 14-os rusų Madride pasiskelbęs naujo re 
armijos vadu, o 1919 metais žimo prezidentu 
Ukrainos vyriausybės nariu.

Praeitą šeštadienį čia su
degė Queen viešbutis. Gaisre 
žuvo 28 asmenvs.

50 ŽYDŲ AREŠTUOTA 
VIENOJE

VIENA, kovo 0. — Policija 
puolė Strauso kavinę ir ten a- 
reštavo 50 žydų. Kaltinami pi 
nigu šmugeliavimu. Strauso 
kavinė turi specialų nacių lei
dimą aptarnauti žydus. Į kitas 
viešąsias vietas žydai neįsilei 
džiauti.

tą, kad visi Vokietijos gyven
tojai mažiausia vieną kartą' 
savaitėje privalomai maudy
tųsi. Hitleris pageidauja, kad 
nacių Vokietija būtų švari.

HITLERIS JSAKO VOKIE
ČIAMS APSIŠVARINTI

BERLYNAS, kovo 9. — 
Diktatoriaus Hitlerio įsaky
mu, viešojo sveikumo autori
tetai nusprendė išleisti dekre

RŪPINASI NETURTIN

GAIS MOKSLEIVIAIS

KYBARTAI. — šiomis die 
nomis Kybartų valstybinės 
gimnazijos patalpose buvo su 
ruoštas neturtingų mokinių 
naudai tradicinis vakaras, ku
ris davė net 2000 Lt. gryno 
pelno. Iš vakaro pelno apie 
40—50 mokinių bus užmokėta 
už mokslą.

MIESTELIS — IŠTISA 
LIGONINĖ

LIUDVINAVAS. — Liud
vinavas šiuo laiku yra tikra 
ligoninė. Tur būt, nerasi na
mų, kuriuose nebūtų keleto li
gonių. Neretai serga ištisos 
šeimos. Miesčiukas kaip išmi
ręs. Pašto viršininkas ir tar
nautojai, visi policijos parei
gūnai beveik visi mokytojai 
serga.

Smarkiai siaučia taip pat ir 
vidurių šiltinės epidemija.

Su epidemija energingai ko 
voja sveikatos punkto vedėja 

' Dr. 0. SeliokienS.

NACIAI ATAKUOJA 
PREZ. ROOSEVELTĄi 
SAKOSI DEMOKRATAIS
BERLYNAS, kovo 9. — 

Nacių spauda atakuoja prez. 
Rooseveltą dėl jo pasakytos 
kalbos kongrese pereitą šeš
tadienį.

Naciai prezidento pareiški
mus apie religinius persekio
jimus vadina “melu”. Girdi, 
Vokietijoje nesama religinių 
persekiojimų.

Be to, sako, kad Vokietija 
demokratiškai valdoma. Jei 
už Hitlerio režimą pasisakę 
100 nuošimčių gyventojų, tas 
ir reiškia “demokratiją”.

Naciai nutyli apie Hitlerio 
metodus, su kuriais gauna
mas tas visų gyventojų už

NORI ATŠAUKTI NEU
TRALUMO ĮSTATYMĄ

"VVASHINGTON, kovo 9. —
Šen. Lewis, dem., iš 111., iš
kėlė sumanymą atšaukti J. 
A. Valstybių neutralumo įs
tatymą. Jis siūlo neutralumo 

palikti

RAUDONIEJI APIE SAVO 
VARGUS

HENDAYE, kovo 9. — Tš' vykdymo klausimą 
— Maskvos garnizono komen- Madrido ir toliau pranešama,; prezidento nuožiūrai.
dantų. Porą metų paskiau jis kad teT1 naujag karinis reži-1 -----------------------
paskirtas karo komisaru. Mas mag yjg dar kovojąs su komu- IŠSIKELIA Į NEW YORKO 
kvoje kalbama, kad anais me- nistais, kurie priešingi taikai MIESTĄ
tais generolų sušaudymas la- gn frankistais. Pranešta, kad Standard Gas Hitlerio režimą pasisakymas,
bai sukrėtė Vorošilovą. Nežiū- Sakoma, Madride, Valenci- & Electric Co., stambi korpo- į Pagaliau naciai nurodo 
rint to, jis Staliaui pasiliko joje šimtai sukilusių komunis- racija, savo vyriausias rašti- Prez- Rooseveltui, kad jis ne-

Iš Ukrainos jis paskiau pa
siųstas į šiaurinio Kaukazo 
karinį rajoną, o 1924 metais

ištikimas. nukauta įr tūkstančiai

Stambiosios pramonės komi imta. 
sąrąs Kaganovičius laikomas 
daugiausia kompetentiškas 
Stalino podėjėjas. Jis yra dar 
jaunas, 44 m. amž., ir sunkiai 
dirbantis. Nėra juokai suiru
sią pramonę ir biurokratų ap-

su-

Daug kas nenori tikėti tiems 
skelbiamiems įvykiams.

BRAZILIJA GAUNA DIDE
LĘ PASKOLĄ

WASHTNGTON. kovo 9. —
jau pripažinusi ir taip netur? J. A. Valstybių vyriausybė 
nyktą ir supainiotą kiek nors Brazilijos respublikai pripa- 
kontroliuoti. Kaganovičius ve žįsta 120 milijonų dol. pasko- 
dė darbus prie požeminio ge- lą.

nes iš Chicagos iškelia į New 
Yorko miestą.

Sakoma, tas daroma dėl ne
pakenčiamų mokesnių Chica
goj ir Illinoiso valstybėje.

Pripažįstama, kad tuo būdu 
Chicagos bizniui statomas di
delis minusas.

Elektros srovė pritrenkė E 
Andreiką, 12 m. amž., Ken« 
singtone. Vos atgaivintas*

sikištų į svetimų 
vidaus tvarką.

valstybių

PLATINKITE “DRAUGI*

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; numatomas lie 
tus.

Saifllė teka 6:11, leidžiasi 
5:50.
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“Garso” Redaktoriaus Sukaktis
Šiandien musų dienraštyje rasite rašinį, ku

ris primena, kad vienas mūsų žymus laik

raštininkas ir visuomenės veikėjas Matas 

Zujus mini reikšmingą jubiliejų.

Plačiau minime Mato Zujaus literatinio ir 

visuomeninio darbo 25 metų sukaktį, nes 1) 

jis tą darbą pradėjo Chicagoje ir 2) prie 

‘ Draugo ’. Chicagiečiams jo asmuo ir jo 

veikimas yra gerai žinomas. Prie “Draugo'’ 

dirbo keliais atvejais, daug metų redagavo 

“Vytį ”, kuris prie jo buvo virtęs tikrai 

rimtu ne tik mūsų organizuotojo jaunimo, 

bet visuomeniniu dvisavaitiniu žurnalu.

Mato Zujaus jubiliejus primena įdomų A- 

merikos lietuvių katalikų gyvenime laiko

tarpį. Jis pradėjo dirbti spaudos ir visuome- 

nį darbą 1914 metais, kuomet Amerikos lie

tuvių tarpe ėjo didelė kova. KataliKai buvo 

smarkiai puoiami ir socialistų ir tautininkų 

liberalų. Katalikai matė didelį reikalą orga

nizuotis ir gintis. Ir organizavosi. Tuo laiku 

buvusio “Draugo’’ redaktoriaus raginami, 

1914 m. stoja į lietuvių katalikų visuomeninį 

darbą jauni katalikų pasauliečiai veikėjai: 

Julius Kaupas, Pranas šivickis, Kazys Pakš

tas, Aleksandras Račkus, Jonas Karosas, Ma

tas Zujus ir visa eilė kitų. Tais metais pra

deda organizuotis stiprios, veiklios Lietuvos 

Vyčių kuopos, atgija LRKSA, ALRK Fede

racija, įsisteigia Lietuvai Gelbėti Tautos Fo

ndas, susidaro Amerikos Lietuvių Taryba, 

susiorganizuoja Moterų Sąjunga, įsteigiama 

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga, gražiai 

veikia Lietuvių Kat. Moksleivių Susivieniji

mas. Nuo tų metų mūsų, Amerikos lietuvių 

katalikų, veikimas pradėjo eiti plačiu mas

tu. Jis atnešė labai daug naudos ne tik šio 

krašto lietuviams, bet ir Lietuvai.

Šis veikimo sūkurys įtraukė ir Matą Zujų. 

Jis visą laiką aktyviai veikė visose mūsų 

idėjinėse organizacijose, gyvu žodžiu ir raš

tu stiprino lietuvių religinę ir tautinę są

monę.

Nuo 1926 metų pavasario M. Zujus reda

guoja mūsų didžiosios organizacijos — Lie

tuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj iaiKraštį 

“Garsą". Be to, aktyviai dalyvauja ir tos 
ir kitų mūsų organizacijų veikime.

“Draugo” redakcijos personalas sveikina 

savo buvusį narį reikšmingų sukaktuvių pro

ga ir linki jam dar daug metų gyventi ir 

darbuotis.

APŽVALGA
“Komunistų Teroras Ispanijoje”
Tikėsit ar ne, bet tai faktas, kad tokią 

antraštę vienam savo redakciniam straips
niui davė lietuvių socialistų dienraštis “Nau
jienos”, kurios per trejetą metų rėmė ko
munistų vadovaujamą bendrą frontą (loja- 
listus) Ispanijos civiliniame kare. Tame 
straipsnyje “N-nos” apgailestauja, kad Is
panijos karui einant prie pabaigos kuo ko
va tarp pačių respublikos gynėjų ir sako:

“Viena priežasčių, kad šitaip įvyko, yra 
ta, kad visoms demokratinėms srovėms Is
panijos respublikoje baisiai įsipyko žiau
rūs ir arogantiški komunistų darbai”. 
Matot, socialistai tik dabar tai tepastebė-

MATAS ZUJUS
(Jo literatinio ir visuomeninio darbo 25-kių 

metų sukakties proga)
Laikas bėga. Rodos, visai 

dar neseniai j Chicagą iš Lie-| 
tuvos atvyko jaunas vyrukas 
ir akylai sukinėjosi jaunimo 
tarpe, pradėdamas jam vado
vauti ir išmėgindamas savo 
literatinį pajėgumą, o žiūrė
kit, jau praėjo 25 metai. Kal
bu apie Matą Zujų, dabartinį 
‘ ‘ Garso ’ ’ redaktorių, kuriam 
šių metų kovo 10 d. suėjo 25 
metai kai pradėjo laikrašti
ninko ir visuomenininko dar
bą.

Matas Zujus yra gerai ži-jo. Kur jie buvo pirmiau! Juk jie tuos žiau
rumus ne tik matė, bet padėjo juos vykdyti, nomas ir Amerikos ir Lietu

vos visuomenei. Amerikoj nuo 
pat savo atvykimo iš Lietu
vos stovėjo mūsų visuomeni
nio gyvenimo priešakyje, o 
nuvykęs į Lietuvą tarnavo ka
riuomenėj, kuri kovojo su nau 
jai atsteigtos valstybes prie
šininkais. Kad jam rūpėjo ir

Kad aiškiau įrodyti komunistų žiaurumą, 
“N-nos” perspausdina iš “New Leaaer” šį 
rašinį:

“Socialistams, anarchistams, syndikalis- 
tams ir visiems tiems, kurie priešinasi 
Maskvos įsakymams, gręsia rimtas fizinis 
pavojus. Draugai, kurie tęsia revoliucinį 
darbą, yra apšaukiami Franco agentais. 
Kai kurie ibuvo surasti negyvi už fronto 
linijos: jiems užrišo akis ir juos sušaudė 
baudžiamieji būriai valdžios, kurios ar
mijose mes kovojame... Andrė N m, gene
ralinis Marksistinės Vienybės Partijos se
kretorius, buvo užmuštas, kaip Jums, gal 
būt, teko skaityti Amerikos spaudoje; jį 
užmušė stalincai, paėmę jį iš respublikos 
kalėjimo Madride, Camillo Berneri, puikus 
rašytojas ir mokslininkas, ėjęs komisaro 
pareigas prie darbininkų pulko Huescos 

fronte, buvo staliniškų politinių komisarų 
išvogtas iš namų Barcelonoje pereitą ge
gužės mėnesį ir nužudytas...” (“New Lea- 
der”, 1939 m. kovo 4 d.).
Prie to “Naujienos” stebisi, kad šitokius

A. A. Juozapas Gurinskas
Trečiadienį, kovo 8 d. mirė Juozapas Gu

rinskas, vienas iš seniausiųjų Chicagos lie

tuvių. Mirė sulaukęs netoli 80 metų amžiaus.

A. a. Gurinskas į Chicagą atvyko 1885 me

tais, kuomet šiame mieste visai dar nedaug 

lietuvių tebuvo apsigyvenę. Jis, kaipo geras 

katalikas ir geras lietuvis, pirmas pradeda 

daryti žygius, kad lietuvius katalikus orga»- 

nizmoti. Jis buvo vienas iš pirmųjų ir pačių 

stipriausių pirmosios Chicagoje lietuvių Sv. 

Jurgio parapijos organizatorius ir nuolati

nis jos rėmėjas ir darbu ir pinigais. Be to, 

jis aktyviai dėjosi prie organizavimo lietu

vių pašalpinių ir grynai religinių draugijų. 

Rūpinosi ir ekonomine savo tautiečių gero

ve, nes jis buvo vienas iš pačių pirmųjų 

Keistučio spulkos organizatorių. Jis buvo jos 

sumanytojas.

Velionis visą savo gyvenimą ligi pat savo 

mirties akylai sekė mūsų tautos gyvenimą. 

Jis rūpinosi šio krašto lietuvių gerove, jis 

tikrai gausiai rėmė visus gerus Lietuvos rei

kalus. A. a. Gurinskas buvo nuolatinis dien

raščio “Draugo” skaitytojas ir rėmėjas, be 

kurio neapsieidavo nė viena dienraščio pra

moga. Taip pat gausingai yra parėmęs mū

sų vienuolijų vedamas Svetimo įstaigas: Tė

vų Marijonų Kolegiją, Seminariją, Sv. Ka

zimiero Akademiją, labdarių sąjungą ir ki-

MATAS ZUJUS

tis” padidintas iki 32 pusla
pių stambaus formato. Jo pa
stangomis “Vytis” tapo tik
rai rimtas dvisavaitinis žurna
las. Dirbant Vyčių organiza
cijos gerovei, kiek leido lai

rūpi Lietuvos reikalai ir šio kas įr apystovos, dalyvavo
krašto lietuvių gerovė, paro
do jo gražūs darbai, kuriuos 
čia trumpai suminėsiu.

Jubiliatas gimė 1892 me
tais, rugpiūčio 14 d., Čiudiš- 
kių kaime, Klebiškio valsčiuj, j£aro Mokyklos 4-jon laidon.

Išbuvo iki Velykų. Likusius 
6 mėnesius karo tarnystės at
liko Karo Mokslo skyriuj — 
“Kario” redakcijos štabe. Pa

Marijampolės apskrity.
Pradžios mokslą ėjo Prienų

keturių metų (vienklasėj) mo
kykloj. 1911 metais baigė Sei

bendrai Amerikos lietuvių ka 
talikų veikime.

1920 m. spalių mėnesį grį
žo Lietuvon. Puolant lenkams,

nų miesto (4-rių klasių teisė-1 baigus karo tarnystę, kurį lai-
mis) mokyklą. Du metu mo 
kėši privačiai. 1913 metais

‘žvėriškus teroro darbus Stalino agentai da- Pavasari išlaikė kvotimus Pe-
rė Ispanijos karo fronto užnugaryje’

Išnaudoja Lietuvių Draugijas

trogrado Katalikų Dvasinėn 
seminarijon, vienok rusų val
džia trukdė užtvirtinimą.

1913 metų rudenį išvyko A- 
merikon. Gavęs giminių pa
ramos, netrukus pateko į Val- 
paraiso, Ind. Mokėsi, kol iš
tekliai išsibaigė.

1914 metų kovo pradžioj iš
vyko Chicagon. Kovo 10-tą 
tapo “Draugo” redakcijos na 
riu. Vyriausias redaktorius

Lenkų valdžia Vilniaus krašte buvo užda
riusi visas lietuvių draugijas. Dabar likvi
duoja jų turtą ir daro iš to sau biznį. “V- 
bė” dėl to daro tokią pastabą:

“Atrodo, kad Vilniaus krašte lenkai tik 
norėdami pasipinigauti uždarinėja lietuviš
kas draugijas, nes užgrobdami jos turtą 
ir jį likviduodami išeikvoja jei ne visą, 
tai bent didesnę jo dalį. Iš tikrųjų, ar jau 
Vilniaus lenkų ekonominė padėtis tokia f ^uvo kun. Fabijonas Kemė-
bloga, kad reikia “by hook or by crook” 
atimti iš lietuvių pinigus ir turtą. Keista, 
kad centralinė Lenkijos vyriausybė leidžia 
Vilniaus krašto šeimininkams taip elgtis 
su savo kaimyno tautiečiais. Kaimynu, ku
ris Varšuvoje garbinamas...”
Pavyzdžiui, “L. Aide” buvo rašyra, kad 

uždarytos Vilniaus Lietuvių Labdarybės Drau 
gijos turtą pardavė miesto magistratui už 
juokingai žemą kainą.

Pažymėtina, kad Lietuvių Labdarybės Drau 
gijos valdyba, sužinojusi, kad valdinis lik
vidatorius tą sklypą nori parduoti dar per
nai darė žygių, kad Vilniaus miesto valdyba 
tą sklypą pakeistų kuriuo kitu, kitoje vie
toje. Keisti buvo siūlyta todėl, kad dabar 
Vilniaus vaivada lietuviams visai neduoda 
leidinių įsigyti nejudomojo turto. Deja, mies
to valdyba nesutiko.

jas.
Visi, kurie tik velionį pažino, pripažįsta, 

kad jo asmenyje netekome, tiesa, paprasto 
darbo žmogaus, tačiau seno, nuoširdaus lie
tuvio kataliko veikėjo ir visų gerų darbų 
rėmėjo, kurio vardas turės būti įrašytas žy
mioje šio krašto lietuvių istorijos vietoje.

Ekonomininkaū, kurie yra federalinės vaL 
džios patarėjai, pranašauja, kad balandžio 
mėnesį biznio būvis žymiai pagerės, kad dar
bininkams atsiras daugiau darbų. Džiuginan
tis pranašavimas. Lauksime jo išsipildymo.

Ispanijos komunistų socialistų “bendras 
frontas” vis dar nenori galutinai pasidnoti 
nacionalistams. Bet to “fronto” dienos vis 
vien jau suskaitytos, nes frontininku tarpe 
užvirė revoliucija. Jų vadai patys save nu
baus, viens kitą išžudys. Išrodo, kad komu
nistų žygis Ispanijoj liūdniau baigsis, negu 

tas lietuvių katalikų įstaigas ir organizaci- buvo numatyta.

Lietuva tėvynė, krauju išvaduota,
Tave apdainuoju ir širdies karštus,
Jaučiu tavo vargus, kasdienę golgotą,
Kada ją numesi tu gi pagalios ?

Perkūne atleiski! Aš esu mužikas,
Savyj gražių žodžių nedaug teturiu 
Ir todėl dainuoju paprastus dalykus 
Be tų išpūtimų, be tų pagyrų.

Alūs mieloj tėvynėj ir gyvus taip giria,
Jiems šventes suruošia dideles, šaunias;
Kaime santagono žmonės prisi virę,
O miestuos konjako lyg per vestuves.

Tada baliai smarkūs sostinėj tėvynės,
O jei tu nežymus, tai visai blogai.
Na, bet yra teisė, pro plyšius Įmiginės 
Pažiūrėt, kaip ūžia dideli ponai.

Mirusiems pagyros nėra taip naudingos,
Reik gyvųjų tarpe ieškot girtinų.
Ach, tėvynės dainos, gražios ir garbingos,
Aš į jūsų tarpą naują, štai, pinu. Algirdas Vargas

Labas RytsI
Rašo Jonas Ske+ly

įstojo Lietuvos armijon — užlundyti, sugalvojo nupirkti 
jai porų kojinių. Įėjęs į krau
tuvę ir priėjęs prie bliondin- 
kos selsleidės sako:

— Noriu pirkti porą mer
giškų kojinių.

— Kokio saizo? — paklau
sė selsleidė.

— Aš tikrai nežinau.
— Ar ji bus panaši į mane! 
— O, no! Jos nosis truputį 

mažesnė. w
— Tamsta manęs nesupran

tęs jos kojas: didelės ar ma
žos ? ;

Į — Well... tiesą pasakius 
Vaikinas, norėdamas savo mačiau. Jos šiusai maži, bet 

merginai ką nors ant birdės kojos didokos, nes abiejų ko-
jų didieji pirštai išlindę pro 
ši ūsų galus.

ką buvo apmokamu bendra
darbiu Kaune leidžiamo kata 
likų dienraščio “Laisvė” ir 
“Lietuvių Balso” leidžiamo 
Wilkes-Barre, Pa. Rašė “Gar
sui” ir kitiems mūsų laikraš
čiams. ti. Aš klausiu, ar ji tokio sai- 

1923 m. rudenį grįžo Ame-'Z(S kaip ir 
rikon. Apie du mėnesiu laiko — Juk sakįau ka<j nežinau.

šis (dabartinis Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijos profe
sorius). “Draugas” tada bu
vo savaitraštis, Matas čia di
rbo pusantrų metų. čia be
dirbdamas įsitraukė ir į vi
suomeninį darbą, iš kurio lig 
pat šiol nepasitraukė. Prad
žioj daugiausia darbavosi L. 
Vyčių organizacijoj.

1915 m. rudenį vėl išvyko
Valparaisan, kur išbuvo 9 
mėnesius: Pritrūkus pinigų, 
gavo vietą dienraščio “Kata
liko” redakcijoj. Buvo ant
ruoju redaktorium. Čia darba
vos 8 mėnesius. “Katalikui” 
iš dienraščio virtus savaitraš
čiu (dėl finansinio krizio), tu
rėjo apleist. Vėl atsidūrė Val- 
paraise. Klausant įvairių pa
mokų, intensyviai rašinėjo 
“Katalikui”, kurio leidėjai 
mokėjo honorarą ir iš to ga
lėjo pragyvent. Kitiems laik
raščiams, kaip “Draugui”, 
“Moksleiviui” irgi šį tą pa
rašydavo. Šiuo mokslo laiko
tarpiu parašė stambesnį raši
nį apie “Lietuvos Dainas”, 
kurį vėliau išspausdino “Vy
ty”. ” ’

1916 metų rudenį Vyčių or
ganizacijos centraš pakvietė 
užimt organo “Vyties” reda
ktoriaus ir administratoriaus 
vietą. “Vytį” vedė keturis 
metus. Jam redaguojant, iš 6 
puslapių mažo formato “Vy-

dirbo dien. “Draugo” redak 
cijoj ir Katalikų Federacijos 
sekretorijate. Nuo Kalėdų vėl 
užėmė “Vyties” redaktoriaus 
vietą.

Pusšeštų metų redaguojant 
Vyčių organizacijos organą

Vytį” parašė daug rašinių, 
kurių dauguma buvo tautinio 
auklėjimo dvasios. Už nuope
lnus yra pakeltas Vyčių or
ganizacijos garbės nariu.

1925 m. pavasarį vėl grįžo 
Lietuvon. Rudenį atvyko Chi-

Na, vis tik esi kada ma-

Po vakarykščios vyras susi
ėmęs galvą vaikšto ir dejuoja.

— Na, ar biesas tave apsė
do? — supykus sušuko žmona. 
— Kas tave vertė sprogti iki 
to, kad paskui reikia dejuoti. 
Tau, jei kas pastato po pano
se bonkų, tai nepasitrauki, kol 
visos neišriji... O ką aš da
bar tau darysiu?... .Z'

— Balandėlė, širdele, jAta- 
vok... Gal, dar turi pėntrėj, 
kad pagyros greiciark'išeitų.

— Šiur, kad turiu, mano do 
bileli. Še šaukštas ricinos...

vosi, kaip dienraščio “Drau- kykloj. Besimokinant Seinuo- 
go” bendradarbis ir redakci -Į se, Matas buvo slaptos lietu- 
jos narys. 1 vių moksleivių draugijos raš-

1926 m. balandžio 1 d. ūžė-1 tininku. Jo vardu eidavo su 
mė L.R. Katalikų Susivieniji-! si rašinėjimai su kitomis šlap
ino Amerikoje oficialaus or-1 tomis studentų, moksleivių ir 
gano “Garso” redaktoriaus 1 jaunuomenės draugi jomis taip 

pat literatūra. Dėl tos litera
tūros, kuri eidavo < dideliais 
“pundais”, tekęUvo aiškintis 
mokyklos vadovybei, kuri tų 
viską laikydavo “revoliuci-

vietą, kurioj darbuojas po šiai 
dienai. Iš eilės šešiuose LRK 
SA seimuose buvęs pirmuoju 
sekretorium.

Tautinėj veikloj Matas pra- 
cagon. Kelis mėnesius darba- dėjo dalyvauti būdamas mo-

Mokesčių mokėtojo žodis

(Tęsinys 4 pusi.) 
-rr-— ■ t *—
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Iš “Mano Sielos Atgarsiai”
Rašo Meškuitis

PER PLAČIAS JŪRAS IR GALINGAS 
AUDRAS

Tenka apleisti Ameriką ir 
plaukti per plačiasias jūras 
namo. Gaila palikti tuos, su Į 
kuriais teko arčiau susipažin
ti, bičiuliauti. Gaila tos gra
žios, jaukios vietos, kur teko 
paskutinį laiką gyventi. Su 
viltimi dar pasimatyti vykstu

mai ir nuoširdumai, nes kelio
nė visgi ilga ir jūrose, kurios 
ne visad draugiškai, dažnai 
gan rūsčiai lydi keliaujančius, 
pasitaiko nesmagumų, o kai 
kam ir didelių vargų.

Į Bostoną važiavom sma
giai. Iš čia dvi diena* gerai,

New Yorko uostan, tenai sėsti bet dieni} vakare> >u
i laivę, kuris mane Pakelti), >m jūnJ vSjo _ )akfln6. 
i kitę Atlantiko pusę. Atvyko |io j8pSjhn,: gailiaii graud.
į uostą palydėti savieji ir ar- žiai sukauk8j kaip tamsumoj 
čiau pažįstamieji. Laive su

Amerikos Darbo Organizacijų vadai po konferencijos su 
Frances Perkins. (Acme telephoto)

prezidentu Rooseveltų. Jų tarpe moteris — Darbo Sekretorė

tu būtų gera ir malonu, jeigu 

ne ta mintis, kad gali ištikti 

nelaimė.

trimitavo. Atsisveikinam. Gau 
nu geriausių linkėjimų ir lai- 

įingos kelionės. Laive lieku 
denas. Mano draugai eina į 

uostą. Stovėdami priešais dar 
kalbasi žvilgsniais, kartais ga
rsiai tariam vieną, kitą žodį.
Tiltas, jungiąs laivą su uostu, 
nuimamas, po to laivas pra
deda krutėti ir pamažu slink
ti į priekį. Bendras, karštas at 
sisveikinimas skepetėlių mo
savimu ir šaukimu — Sudiev!

nieks nekaukia, ir mes supra
tom, kad čia ne prieš gerą vė
jelis taip verkia. Įspėjimo bū
ta nemelagingo. Tą pačią nak
tį jūra įnirto, audra įšėlo visa 
savo galia. Lovoj įmigti ne
beįmanoma. Laivas blaškomas 
į visas puses, vartaliojasi lyg 
koks girtas tai į kairę, tai į 
dešinę, atsistoja piestu, tai 
vėl snapą leidžia į jūrą. Ir 
kur tu čia žmogus užmigsi! 
Dabokis tiktai, kad iš lovos 
nenuritėtum į aslos vidurį.

JUMS NEREIKALINGA 
TURĖTI VIDURIU 

UŽKIETĖJIMO!
PASIGEI,RĖKIT AUO PAPRASTU, 

BET MAUOMV Bmi’I

Visai nereikalinga kęsti nuolat nuo 
vidlriij užkietėjimo — nuo Kalvos 
skaudėjimo, nuovargio, arba kitokių 
bf-dų, kurios atsiranda iš priežas
ties vidurių "netvarkos”.

Milijonai žmonių surado, kad jie 
guli gauti veiklių, ir pasitikimų pa- 
gelbų nuo viduriu užkietėjimo pa
imant vienų ar dvi Ex-I<ax plyteles! 
Šis garsus liuesuotoias yra tikrai 
malonus paimti — turi gardaus šo
kolado skonj. Ex-I.ax yra veiklus ir 
švelnus. Jis visiškai išvalo jūsų vidu
rius ir nesukreėia jusi) virškinimo 
sistemos.

Ex-Lax yra Amerikoje labiausia par
duodamas šeimos liuosuotojas. Jis y- 
ra. lygiai taip geras vaikams, kaip ir 
suaugusiems. 10 c. ir 2 5 c. dėžutės y- 
ra pas jūsų vaistininkus.

Graudu. Ir ne veltui linkėji- Daužomas iš visų pusių ir

iš pat padugniij laivelis steni, 
trata, visas dreba ir, rodos, 
nebeatsilaikys prieš galingą 
užpuoliką, čia pat subiręs. 
Manai sau, kas čia bus ir su
ima baimė. Bet laivelis gud
rus. Jis neina ristynių su ga
lingesniu priešu, bet skubiai, 
tiesia linija bėga į priekį, kad 
greičiau pasiekus kelionės tik
slą ir išsprukus iš užpuoliko

nagų. ,
Rytojaus dieną einu į aukš

tą pamatyti audros įsiutimą. 
Ir kažin ko ji baisiai įnirtu
si. Yra ką pamatyti. Kaip į- 
spūdingas supykusios, jširdu- 
si'os jūros vaizdas, kaip didi
ngas kosmiškų jėgų pasireiš
kimas. Ne be tos jūrų bangos, 
kurios, paprastai, linksmai 
žaidžia šienpiovėjo šviesiais

dalgiais, bet bangos virsta ne vien milžinas, bet daugiau

THE GREAT WALLENDAS
Kombinacija kuri sudrębino 
milijonus per visą pasaulį.

ščiausia
The GREATWALLENDAS pirmieji aukščiausių sūpuoklių artistai pasaulyje

... ir Chesterfield [nenukopijuojamas sumai
šymas) yra AUKŠČIAUSIA Kombinacija 
dėl daugiau rūkymo malonumo

Saule niekad nenusileidžia ant Chester- 

field’s populariškumo dėlto, jog Chesterfield 
suvienyja . . . krūvon sumaišo . . . pasaulio 
geriausius cigareto tabakus tokiu budu 
kuris yra skirtingas nuo visų kitų c i gar e tų.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
delko Chesterjields suteikia milijo
nams vyrų ir moterų daugiau rūkymo 
malonumo... dėlko JIE PATENKINA

Chesterfield
..•sumaišymas kuri negalima nukopijuoti 

...TIKRA KOMBINACIJA pasaulio
geriausių cigareto tabakų

Copyright 19J9. Lrccrrr * Myim Tobacco Co.

gyvais kalnais, kurie slankio 
ja iš visur į visas puses; jie 
smarkiai bėga, vienas su kitu 
susiduria, stojasi piestu, lyg' 
kokie kovojantieji tarp savęs 
smakai, milžinai; jiems susi
kibus kyla šviesus rūkas, pa
sipila baltas kraujas, pasirodo 
alūno spalvos žaizdos ir v®, t 
nuslenka žemyn, nežymiai ny-‘‘ 
ksta. Čia pat ir kitų milžinų 
kovos su tomis pačiomis pa
sekmėmis. Tr taip eina žiauri 
kova viso lauko platumu, kiek 
gali tik užmatyti. Žiūri ir ne
gali įžiūrėti, kas prieš ką 'ko
voja. Atrodo lyg būtų pami
šėlių kova, kuria visi prieš 
visus kovoja. Ir draskosi ir 
mušasi putodami, putodami. 
Bene bus čia šių laikų žmoniij 
nuotaikos atvaizdas, pamanai,' 
sau.

Mūšiai sau, o gi kovos mu
zika, jos talkininko, vėjo ir 
kitų galių garsai ir reginiai! 
Jie audrai eina į talką visu 
atsidavimu. Galingas viesulas, 
turėdamas gana vietos įsibė- 
gimui, lekia aitvaro smarku
mu, švilpia, šniokščia, žvie
gia, kaip padūkęs, neša nei 
kieno nesulaikomą, sniegą, lie
tų; per vieną maišosi dangus, 
erdvė ir vandenai. Nėra jokio 
taškelio, ant kurio galėtų pa
siremti be kurio žmogui ne
gyventi. Prie to viso pridėk 
miglą, kuri vaizdui teikia mis
tinio pobūdžio, ir pati susilie
ja į vieną su gamtos gaivalų 
baisiaja drama, galėsi supras
ti, į kokią patekom atmosfe
rą — nežmoniškąją ir nežemi
škąją, bet vien didžiosioms jū
roms ir aitvarams težinomą. 
Kovojančių bangų kriokimas, 
viesulo ūžimas, baisus staugi
mas, be to laivo varpo nuola
tinis gaudimas perspėjąs pa
vojų — tas viskas susilieja į 
vieną ir sudaro sausumoj ne
girdėtus garsus, tragingą, bai
sią harmoniją. Kažin kaip — 
tik nežinau ar man vienam, 
ar ir kitiems — pasigirsta lyg 
žmonių šauksmas panašus į 
ataką darančios kariuomenės 
rėksmą. Akivaizdoj to viso, 
kuomet stovi pagaliau ant dre 
bančio laivo, pasidaro, baisu. 
Laikais turėklių, kad audra 
nepagautų tavęs į savo kom
paniją. Tuomet supranti, kaip 
menkas yra žmogus prieš ga
mtos galias.

Jūros audra, tu traginga, 
baisi, didi, tuo pačiu ir graži, 
nes tavyje slepiasi ne dauge
lio tematoma tiesa. Jūra —

kas, negu milžinas. Jūros — 
savotiškas gamtos gaivalas, 
kuris, anot senovės graikų iš
minčių nuomonės, davė pra
džią pasauliui.

Plaukti jūromis audros me-

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIU!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
įsidėmėkit raides “E-X-L.-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

Vic Juknte. «■>.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ 1$ STOTIES WHFC (1420 K.)

Šeštadieniais — 
Penktadieniais — 
Sekmadieniais —

Tiesiogine Ekskursija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

Nežiūrint kada jūs ma-. 
note važiuoti į Lietuvą,

____ __________________ pradėkite ruoštis iš anks-
ĮF'* * ‘‘Draugo” laivakorčių

agentūra išrūpins jums vi- 

‘ r 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 Ave. Tel. Canal 7790
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LTTTLE BUDD1 Bruce Stuarf

AKIŲ GYDYTOJAS

Padaryti kam nors 
■padaryti kaip reikia.

Geras žmogus, nors pasta- i namus

gero, i tytų savo namus miškuose, o 
'žmonės pramintų takus j jo

Vasary au talkom, žiein» su |J)ora spsuda _ |aimės Jvi 
maldom.

iesa.

LIETUVIAI DAKTARAI LIETUVIAI DAKTARAI

Skaitytojų Žodžio Aikštė
PERDAUG ĮRODO

Kovo 1 d. buvo išspausdin
tas “Drauge” straipsnis ‘Ko
dėl Nekalba?’, parašytas ne
seniai atvykusio iš Lietuvos 
Tėvo J. Kidykio, Jėzuito. Iš
keltas straipsnyje klausimas 
ne naujas, nes juo labai se
niai rūpintasi ne vien lietu
vių kunigų Amerikoje, bet 
ir šiaip pasaulininkų.

Bet Tėvas Kidykas užside
gęs, žinoma, tėvynės ir kal
bos meile, gan įdomiai bando 
šį didelį klausinių išspręsti, 
statydamas argumentus šiaip:

1— Amerikos jaunimas ne
nori lietuviškai kalbėti;

2— Viena didžiausiųjų prie
žasčių nenorėjimo kalbėti y- 
ra, kad kunigai ir seserys, 
kaip savo tarpe taip susiėji
muose su jaunimu, kalbėdami- 
os vien angliškai tiesiog išnie
kina savo prigimtų kalbų.

Taip demonstruoja mūsų ga
rbingas svečias. Tačiau į tų 
demonstracijų pažvelkime gi
liau.

Tėvas Kidykas pavartoja 
demonstracijų “a posteriori”, 
tai yra, jis žengia nuo pasė
kos į tos pasėkos priežastį. 
Dabar, pavartodamas aemon-

būtų
argu-

stracijų “a posteriori” 
galėjęs sustatyti savo 
mentus šiaip:

Jaunimas nekalba lietuviš
kai QUIA (ne Propter Quid).

Kunigai ir seserys nekalba ' sunkįara 
lietuviškai — ir tik tiek.

Jubiliatas, kaip matome, pri 
klauso prie nedidelio veikėjų 
skaičiaus, kurie nuo pat jau-

Tad, kaipo draugui ir arti
mam bendradarbiui linkiu 
sveikatos ir ištvermės dar il-

nų savo dienelių rūpinosi tau-1 gus metelius naudingai, kaip 
tos reikalais, nebijodami rusų ir ligšiol, dirbti Dievo garbei 
caro žandarų, nebijodami ir ir savo mylimos tautos gero-
savo gyvybę guldyti už Lie- vei! Neabejoju, kad prie ma
tuvų, nesigailėdami sveikatos no nuoširdžių sveikinimų ir

visuomeniniam dar- j linkėjimų uoliam mūsų spau- 
bui. Kai visų kitų tų laikų dos darbininkui dedasi visa 
jaunų veikėjų, taip ir Mato , organizuotoji Amerikos lietu 
Zujaus užsidegimas dirbti ir vių katalikų visuomenė.

(Bet ir čia pažymime kad 
šiame sustatyme reikalinga 
būti labai, labai atsargiam ka
dangi propozicijos su negaty
viais sustatytos).

Tuo tarpu, mūsų svečias to
je pasėkoje štai pamato kad 
pas kunigus ir seseris — tos 
pasėkos priežastis — tiesiog 
randasi išniekinimas savo gi
mtosios kalbos. Tokia demon
stracija prasižengia prieš lo
gikos taisykles. “A posterio
ri” demonstracija nieko dau
giau neįrodo ir negali įrodyti 
apie pačių priežastį kaip tik 
tų kad ji rišasi su pasėka. Tė
vas Kidykas pasakydamas,
kad jaunimas nenori kalbėti ,d kuopelėse caro laikais, mate-
lietuviškai dėl to, kad kuni- 
gai ir seserys išniekina savo 
gimtųjų kalbų. — “nimis pro-

kovoti už savo tautos laisvę 
kai kam tada galėjo atrodyti 

' tik gražia svajone, tuščiu už
sidegimu, tačiau gyvenimas 
parodė, kad tas darbas vedė 
prie tikslo — prie laisvės ir 
nepriklausomybės. Tų laikų 
“jauni užsidegėliai” ir “sva-, 
joto jai” džiaugiasi, kad ar 
didesne ar mažesne dalele tu
rėjo progos prisidėti prie tau
tos darbų ir kovų, privedusių 
Lietuvų prie pergalės, prie 
įsteigimo laisvos ir nepriklau- 
(somos valstybės. Dar visai 
jaunutį Matų Zujų matėme di
rbant slaptuose ateitininkų

L. Šimutis

E PFIC1 CNT
Ux only one level tee- 
spoonful to • eup of sifted

flour for most redpos.

BAKING
*POWDERj

Šame price today 
as 48 years aįo
25 ounces for 254
Msnufactursd by b«kin« powdcr 
spccialists wko make not kiny būt . 
baltini powd«r—undar auptrviiian J 

į of oaport chemists of netionelj
reputatien.

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETK1C ALL Y AKIU 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mauo Oarantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių jtempimo, nerv uolu
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

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

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

4712 SO. ASHLAND AVE.

Tel. YARda 3146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 iki

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIONAS
TIANTTRTAfl

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

Penktadieniais
Valaandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P- UL 
3147 S- Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais tr

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

DR. P. J. BEINAR
(BElNARAUbKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Ofiso Tel. OANai 2345

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANai 0402 

2305 So- Leavitt Street

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros labos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOJ:

Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto
Telefonas HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. Marųuette Rd.

Ofiao valandoe:
10—12 vaL ryto

2—4 ii 6—8 vai. vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Susitariąs

Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Av*

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartų
Sekmadienį susitariąs

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.

TeL YAKds 0994 
Rez. Tel. PLAza 2400 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

bat”. Ir kiekvienas Jėzuitas 
gerai žino taisyklę “Qui ni
mis probat, niliil probat”, tai 
yra “Kas per daug įrodo, nie
ko neįrodo”. B. U.

Matas Zujus
(Tęsinys iš 2 pusi.)

niu” veikimu. Rusų autorite
tams Suvalkijoj susekus sla
ptų jaunuomenės organizacijų 
veikimų, prasidėjo kratos ir 
areštai. Matui irgi buvo pa
vojaus su “vilko bilietu” iš
tekt iš mokyklos. Atsargos 
dėliai, draugijos užrašus ir

įvairius susirasinėjimus sunai 
kino.

“Šaltiniui” ir “Vilčiai” 
pradėjo rašinėti 1911 metais.

1927 metų rugsėjo 8-tų ve
dė Kazimierų Tamošiūnaitę, 
kilusių iš Pušaloto parapijos, 
Biržų apskrities. Zujai augi
na sūnus Matų ir Kazį ir du
kterį Onų.

1938 m. apdovanotas Lietu
vos Šaulių Žvaigžde.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

me jį jau nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėj, matėme jį 
čia, Amerikoj, stovint prie 
spaudos darbo ir nuolat ragi
nant raštu ir gyvu žodžiu iš- 
eivijų dėtis prie kilnių ir drų- 
sių tautos žygių.

Prie “Garso”, kaip jau ra
šyta, Matas dirba nuo 1926 
metų pavasario. Kad to laik
raščio redaktoriaus vieta nėra 
lengva, aš pats galiu paliudy
ti, nes toj vietoj ir man teko 
išbūti aštuonerius metus. Vie
nam žmogui reikia suredaguo
ti astuonių puslapių savaitinį 
laikraštį ir dar, norint ar ne
norint, tenka dirbti ir orga
nizacijos darbus: daryti verti
mus, tvarkyti statutų, prižiū
rėti spaudos darbų korektūrų 
ir kiti tekniški darbai atlikti. 
Be to, redaktoriui tenka būti 
oficialiai organizacijos kalbė
toju, agitatorium, vajų vedė
ju ir t.t. Vienu atveju Matui 
reikėjo eiti ir “Garso” admi
nistratoriaus pareigas. Jis tų 
viskų dirbo ramiai, kantriai ir 
nesiskųsdamas.

“Garsui” nusikėlus į Wyo- 
ining Klonį, jo redaktorius M. 
Zujus greit įsitraukė į to kra

mto lietuvių katalikų visuome
ninę veiklų. Jis vienas rim 
čiausiu to krašto lietuvių vei
kėjų, kalbėtojas. Ar LRKSA, 
ar parapijų, ar tautos reikala
ms daromi parengimai, jie be 
Zujaus neapsieina. Jis visur 
dirba, visur kalba, judina, ra
gina. Jis visur laukiamas, vi
sų mylimas. Nors jau ne be 
jaunuolis, nors jau nuo 1911 
metų veikia ir rašo, tačiau 

Isavo dvasia tebėra jaunas ir 
dar nemano nei “pasenti” nei
pavargti.

MILLIONS OF.POUNDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dūli, ūgly tooth film
likę maglC. You’d never believo how fast 
the NEW Listerine Tooth Pašte clerns

The lnstant brush and saliva touch amaz- 
ing Luster-Foam detergent, it surges into 
a roam of tiny, active bubbles, which sweeps 
Into and cleans pits and eraeks so minuto 
even water may not enter them . . . leaves 
your whole mouth tingling with life . . . 
starta your teeth sparkling with new lustcr.

Oet the big 25< tube, or better štili, the 
double-slze 40< tube containing more than 
W pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THI NEW r ORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
superdiarged with

-•LUSTER-FOAM'^
Z^Z/ZZ/ i

Jr

DR. A. W. JACOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

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

LIETUVIAI ADVOKATAI

Teiepbone YARaa 1001

JOSEPH J. GRISH
1UET0 Via ADV U KAT Aa 

4631 So. Ashland Avenue

Res. 6515 S. Rockwell Streei 
Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
uLETUVLAl ADV U KAT Al

6322 So. Westem Avenue 

VALANDOS:
Panedėlį, Ii tarnai e ir Ketverge 

nao 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I v. v. 

Snbatoj nno 12 iki 0 v. v.
Tat Prospect 1012 

Rm. TaL Ranablio 6U47

NAUJA KNYGA

KELIONE PO PIETŲ AMERIKĄ
Parašė

KUN. JUROIS PASKAUSKAS

Knyga parašyta lengva kalba ir labai aiškiai api- 
pasakoja lietuvių gyvenimų Brazilijoj, Argentinoj ir Ųr- 
agvajuj. Taip pat randasi daug žingeidžių žinių, mums 
niekad negirdėtų, to krašto žmonių gyvenimų, papročius 
tr daug kitokių įvairenybių. Kiekvienam lietuviui pa
tartina šių knygų įsigyti ir atydžiai perskaityti.

Knygų susideda iš 96 puslapių gražiuose apdaruose. 
Parsiduoda už 25c. Imant daugiau, duodama didelė nuo
laida.

Galima gauti: —

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshiieid Avė.
Res. Tel. Beverly 1868.

OR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 West Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TeL YARdl 5921
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34 
756 West 35th Street

Res 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
1446 So. 49th CL

Subatomis nao 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TeL CANai 6968

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal autartj.

TaL GALtUMt 1874
OFISO VALANDOS

I vaL ryto iki B v. vakare, iiakinaai 
i ir trečiadieaioa

Pbone YARds 4787.

DR. STRIKOL’IS
4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartj.
Namų Telef. PROspeet 1930

Tai OAMal 0121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt Bt.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. Kūtf AR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Nedėliotu lr Trečiadieniais 
Pagaal Sutartį.

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Beaidencijoa Tek BEVerley 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M. 

Reaidencija
8989 So. Claremont Avė.
Valandoe: 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį

Tel OANai 0267
Rea. TcL PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro 

TaL YARda 9846

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼al: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal ■ntartį

TcL LAFayette 8016

DR. C. J. SVENGISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

Ofiso Valandos:
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartj.
8KAITMTS VIEN KATA 

LWKtf8 UCSBASCIUS

Dantistas
4143 South Archer Avenue

Telefonas LATayette 3650 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
4631 South Ashland Avc.

TeL YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šežtadieniaia__________

Neieškok malonumų, baimė
skausmo pranyks,
• - to ■ a4M ■ « .. .j
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
VVEST SIDE

Detroito lietuviams plačiai 
žinomas Jonas Valiukas, dai
nininkas - tenoras, ir daug 
veikęs to meno srityje, kaip 
ir kituose darbuose, dabar a- 
psigyveno toliau nuo Detroi
to — Van Dyke, Mich. Norė
damas žinoti, kas dedasi po 
lietuvių kolonijas užsiprenu
meravo ‘‘Draugų”. Apie Va
liuko darbuotę ir jo veiklių 
Seimų 'Vėliau parašysime.

Dr. J. J. Sims, akių dakta
ras, kaipo lietuvis patrijotas 
ne tik seka lietuvių judėjimų, 
bet ir pats prisideda, atnau- 
ino “Diaugo” prenumeratų.

Lietuviams reikale reikia 
kreiptis pas savo tautietį.

Anglijos mokyklose, be ben
drojo mokslo, įvesta priešlėk
tuvinės ir priešdujinės apsau
gos pratybos. Išlaikę tos ap- 

kvotimus studentai 
un tikrus 

Joy Cox ir jos brolis džiaugia
si gavę tuos ženklelius.

' Jaunimo klausimas paliktas 
komisijai ir sekančiam sus- 
me išduos raportų.

Raporto iš Fed. ir Labd. 
nebuvo, nes Fed. skyriaus de-

Taip pat tų vakarų žadėjo 
atvykti respublikonų partijos 
kandidatai, kurių tarpe yra ir 
lietuvis Edvardas Statkus. O 
klūbo mėnesinis susirinkimas

KASDIEN SU KRISTUMI
Kun.

vertė
Ant. M. Karužiškis

legatai buvo išvažiavę į Vak. įvyks trečiadienį, kovo 29 d., 
Vai. konferencijų. parapijos svetainėj. Klūbo pi-

lhaugija, 26 d. kovo eis rmininkas yra Pranas Vitkus, 
prie šv. Komunijos 7:30 vai.
ryto. Tų dienų bus atlaikytos 
šv. Mišios už visus mirusius 
narius. Svarbu, kad visi na
riai imtų dalyvumų

Draugijos turtas jau siekia 
$4,000.00 ir būtų ne pro šalį 

t visiems Ciceros vyrams pri
sirašyti prie Šv. Antano drau
gijos.

Kovo 5 d., Šv. Kazimiero 
Akad. rėm. skyrius buvo su
rengęs šaunių vakarienę. Pro
grama buvo įvairi - graži, o 
žmonių netilpo svetainėj. Už 
gražų programų kreditas pri
klauso seselei Salvatorai, ku
ri pati diriguoja vaikučių be- 
nui. Rap.

Kovo 10 Diena
“Štai stoviu prieš tave el

geta, tavo malonės ir susimy- 
lėjimo melsdamas.

Papenėk alkstantį tavo el
getų, uždegk mano šaltumų 
tavo meilės ugnimi, apšviesk 
mano aklumž tavo esybės skai 
stumu”. (Kristaus Sekunas, 
Knyga ketvirta, Skyrius XVI, 2)- ^lll

Detroite randasi gana skait
lingas būrelis senesnių dar
buotojų, kurie yra dalyvavę 
scenoj, choruose ir visuose 
tautos darbuose. Reiškia, jau 
“old tinieriai”. Tarp kai ku
rių “old timerių” kilo suma
nymas “atgaivinti jausmus" 
tam tikslui surengiant vaka
rienę, per kurių galėtų vieni 
su kitais arčiau susipažinti 
ir prisiminti praeitį, linksmas 
dienas. Sumanymui randasi 
pritarėjų. Keli net ragina im
tis darbo. Dėl to, neužilgo bus 
sušauktas senų veikėjų susi
rinkimas. Vakarienę planuoja
ma surengti po Velykų. Ku
rie gausite kvietimų, ateikite 
į susirinkimų. Bus tik iš ka
talikų tarpo kviečiami iš'Viso 
Detroito. Koresp.

EAST SIDE
Koncertas

Detroito Miesto Muziejaus 
Auditorium (Tlie Detroit In
stitute of Arts) bal. 20 d. į- 
vyks dain. Bronio Nekrašo ko
ncertas, kurį rengia Lilliam 
Marshall. Programoje tarpini
nkauja pianistas Delbert Bro- 
wn (neregys). Dain. Nekrašas 
išpildys eilę klasiškų bei ope
ros dainų, akompanuojant M.
Welch. Įėjimas 50c. Rap.
Ačiū

Širdingai turiu padėkoti 
mūsų kolonijos koresponden
tams, kurie visų veikimų ly-,8*11®08
giai aprašo, ne taip kaip pa- ?“* tal” tikrus žalios- 
prastai esti lietuvių kolonijo
se, kur korespondentai tik 
aprašinėja sau tinkamus as
menis bei draugijas.

Štai, turėjome gražių para
pijos vakarienę. Svetelių se
niai tiek būta. Tai dėl to, kad 
visos draugijos veikė, idant 
būtų nauda Šv. Jurgio para
pijai.

Per vakarienę man teko su 
Ėst. Bukšaite padainuoti, a- 
kompanuojant gerb. komp. 
kun. J. Čižauskui.

B. Nekrašas

Užuojauta

Domininkui Braziui ir jo 
šeimynai, mirus brangiai mo
tinėlei, liūdesio valandoje, rei
škiame gilios užuojautos.

Stasys ir Elzbieta. Paurazai

Stasys ir Valer. Stepulioniai

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LĄIKRAščrUS

jama, jeigu kas iš liuosnorių 
atsirastų ir norėtų padirbėti 
kilniam tikslui, prašomi kreip
tis prie p-nios Sriubienės, ji
nai dar turi tikietų ir suteiks 
visas informacijas.

Vakaras bus labai gražus 
ir susidės iš trijų trumpų vei- 
kaliūkų — “Du keleiviai”, 
“Katorgininko atsivertimas”, 
ir “Žydelis iš Marijampolės”, 
kuriuos išpildys artistai iš 
Marijos Kalnelių, Hinsdale, Il
linois, kuriems vadovauja žy
mus juokdarys ir pasižymėjęs 
lošimuose įvairiuose didmies
čiuose, būtent Simonas Kviet- 
kus. Įsigykite tikietų iš kalno, 
o atėję pamatysite tų, ko nie-' 
kad niekur nematėte.

Šiame susirinkime įsirašė 
dar trys nauji nariai: D. Ja
kštienė, St. Gilvidas ir Ieva 
Karpienė. J. K.

Lietuvių Respublikonų klu
bo bunco ir kortavimo vaka
ras įvyks Verbų sekmadienį, 
balandžio 2 d., parapijos sve
tainėj. Pelnas skiriamas per 
pus su parapija. Klūbas kvie
čia visus į pramogų. Komisija 
susideda iš: J. Bertašiaus, A.

AUKSO GRŪDELIAI
Meilė, kad gerai daryti ne-1 nimasis. 

laukia atsitikimo, progos, bet I 
pati josios jieško, nenuliūsta,; 
nesibijo, bet linksminas ir nau • 
dojas proga.

Meilė be gerų darbų, tai ne 
meile, tai tik vargas ir kanki-

Žuvo lietuvis
BRIDGEPORT — Ketvir

tadienį, kovo 9 d. Jurgis Le- 
ksna, 3600 So. Einerald avė., 
apie 10 vai. buvo automobi- 
liaus skaudžiai užgautas ir 
sunkiai sužeistas. Buvo nuga
bentas į Šv. Povilo likoninę, 
kur greitai mirė. Koronerio 
tyrinėjimas įvyks šiandien 
graboriaus Phillips koplyčioj, 
3307 So. Lituanica avė. Ten 
pat velionis bus pašarvotas, o 
laidojimas bus pirmadienį, 
Buvo 61 metų amžiaus. Pali
ko du sūnus. Jo moteris yra 
Lietuvoj. Buvo Keistučio klu
bo narys.

Ji.
Duosnumas be meilės tai ar 

ba tuštybė, arba paties savęs 
apgaudinėjimas.

Kame nėra liuosybės, nėra
Valančiaus, B. Senomo, Ro- gerbiamas nė įstatymas.
manienės ir Kavaliauskienės. Juo didesne liuosybe naudo-
Pranešama, kad turi daug gra sis piktybė, tuo mažiau Buo
žių ir brangių dovanų. jsybės turės gerumas.

Irba Flovver ShoppeJ 
4180 Archer Avė.

Pbone LAFAVETTE &800

| Gėles Mjllntlpuij — Vestuvėms — 
Bankletnuj — LaiJntuvėius —]

Papuošimams

Nervous, Weak, 
Ankles Svrollen!

Much nervousness Is caused by an ei- 
cess ot acids and poisons due to func- 
tional Kidney and Bladder disorders 
which may also cause Getting Up 
Nights, Burnlng Passages, Svvolten 
Joints, Backache, Circles Under Eyes, 
Excess Acidity, Leg Pains and Dlzzh- 
ness. Help your kidneys purify your 
blood with Cy»tex. Usually the very 
first dose starts helping your kidneys 
clean out excess aclds and this soon may 
make you £«el likę new. Cyatoz mušt 
satisfy you completely or money back is 
guaranteed. Get €yntex (siss-tex) to- 
day. It costs only 3c a dose at druggists 
and the guarantee protects you.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Iš Marijonų Rėmėjų
Susirinkimo

CICERO. — Kovo 8 d. įvy
ko Marijonų Rėmėjų 21 skyr. 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
gražus būrelis rėmėjų. Pirm. 
K. Sriubienė atidarius susirin
kimų, pakvietė rašt. A. Kan- 
dratų perskaityti protokolų, 
kuris vienbalsiai priimtas. Po 
to sekė pasitarimai kas link 
vakaro, kuris įvyks kovo 19 
d. parapijos naudai. Susirin
kimas pilnai tam 'pritarė ir 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: vakaro vedėja pirm. K.

Sriubienė, šeimininkės: O. Ri
mkienė, D. Jakštienė ir John- 
sonienė; prie tikietų: A. Stui- 
ginskas ir P. Taurozas; prie 
durų: B. Kaulįenė, S. Ališaus
kienė, p. Karpienė ir p. Brow- 
nienė; prie scenos: A. Kan- 
dratas ir J. Brazauskas. Taip 
visi susirinkusieji ėmėsi uz 
darbo tikietus iš kalno pla
tinti, kad kuo daugiausia sve
čių sukviesti ir suteikti gražių 
paramų parapijos naudai, li

tai labai gražu, ir pageidau-

Draugystės Šv. Antano mė
nesinis susirinkimas įvyko ko
vo 5 d. Sus-mas buvo skait
lingas. Gautas laiškas - kvie
timas į “Better Cicero” ko
nferencijų. Laiškas atmestas 
dėl to, kad už kiekvienų at
stovų reikalaujama po 50c.

Daug svarstyta ir diskusuo- 
ta, kaip įrašius jaunimų į Šv. 
Antano draugijų. Jaunimo ko
misija raportavo, kad daug 
jaunimo nenori priklausyti 
prie draugijos vien dėl to, 
jog, mirus nario žmonai, kiek-1 
vienas narys turi mokėti po 
50c. Jaunieji sako: “nevedu
siam tai yra skriauda”. Į

LAIDOTUVUJ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
UUOIAOUA H DIDtlAUaiA LAIDOJIKO (BTAX«A

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAIr
koplyčios visose 
Chicagos dalyse

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

P. eAT.TTiffnni.Aa

•ARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATAMAVntAB 000(4 IB KAKTĮ
KOEUIBU DYKAI

2025 W. 51«t St. TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Amerikos Jungt. Vai. vice 
prezidentui Garneriui surpry- 
zas atlankius Stephens vardo 
kolegiją, Jefferson, Teias.

(Acme photo)

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS IŠDIRBYSTĖS - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA
KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 

SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North Wo«torn Avė. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Skyrius randasi skersai nuo Holy Sepulchm Kapinių, 5900 West lllth Street

A. I A
JUOZAPAS GUEINSKAS
Mirė kovo 8 dieną, 1939 m., 

8:30 valandą vakare.
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio 

apskr., Vističių parap., Paviš
taičių kaime.

Paliko dideliame nuliūdi
me: 2 sesers dukteris — Ma
rijoną Kalašinskienę ir Petro
nėlę Šimkus ir jų šeimynas, 
giminaitę vienuolę seselę M. 
Virgilią, du sesers sūnus: 
Jurgį ir Antaną Bagotaičius, 
švogerį Adomą ir jų šeimynas, 
Pranciškų ir Antaniną Juškus 
ir daug kitų giminiu-

Priklause prie Apaštalystės 
Maldos, Tretininkų, šv. Kazi
miero Akad. Rėmėjų, Susi
vienijimo L.R.K.A. 15 kuo
pos, SaJd. Jėzaus širdies ir 
D.L.K. Vytauto draugijų. 

Kūnas pašarvotas 3347 South Lituanica Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 13 d., 1939 m. Iš namų 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįsta- 
rn us-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: SESERS DUKTERYS, SESERS ŠONAI
ŠVOGERIS IR GIMINĖS.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.

LAIIOTJIViy
> e

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD lll A M f1 C PATARNAVIMASHRIDULAlibt dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

_ _ ■ ■ <ų ■ 2314 West 23rd Place

Lactaicz ir Siutai ras"IM<- 11 11 Phone PULIman Į270

J. Lialen 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Aveuue 
Phone YARda 1138-1139

Aitaiias M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YARda 4908

l. L Zola 1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkas 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. L Ridikas 3354 So. Halsted SL 

Telefonaa YARde 1419

Anthony 0. Petkas
6834 So. Wė8tern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

i



Penktadienis, kovo 10 d., 1930otyc£2ia

PARDAVIMUI MARQUETTE 

PARKEVajaus Vakaras
BRIDGEPORT. — Šv. Ka

zimiero Akad. Reni. 2 sky
riaus metinė vajaus vakarie
nė įvyks kovo 12 d., 6 vai. 
vak. Programą, rengia prof. 
Pocius, su sesučių pagalba. 
Žadėjo surengti labai gražią 
programą. Kaip yra žinoma, 
prof. Pocius niekad neatsisa
ko nuo patarnavimo rėmėjoms.

Kurie norės, galės ir stalus 
užsisakyti iš anksto pašauk
dami pirm. Vaišvilienę (Dor- 
cliester 7824), arba S. Wod- 
man (Vict. 7838). Jau keli 
stalai yra užsakyti. Vakaro 
vedėju žadėjo būti dvasios 
vadas kun. Petrauskas.

Per vakarienę išbuvusios 
nuolat rėmėjomis per 16 m., 
bus pagerbtos.

Stella Wodman, koresp.

West Pullmano 
Naujienos

Kovo 5 d., SS. Petro ir Po
vilo parapijos svetainėje įvy
ko L. Vyčių Chicagos apskr. 
choro, kuriam vadovauja mu
zikas Juozas Sauris, koncer
tas — “1939 meti} įvairumai”.

Choras padainavo daug gra 
žili dainelių. Mergaitės — Šv. 
Kazimiero akademikės puikiai 
pašoko tautiškus šokius ir 
“Dutch dance”. Du jauni vai
kinai padainavo solo. Choro 
artistai suvaidino porą vaiz
delių “Kompozitoriaus var
gai” ir dialogą “Peanuts”. 
Artistai savo roles gerai iš
pildė ir žiūrovus prijuokino. 
Trumpas kalbas pasakė L. Vy 
čių centro vice pirm. P. Gu
delis iš Dayton, O., ir L. V. 
Cs. apskr. v. pirm. ir organi
zatorius. Kalbėtojai ragino 
jaunimą rašytis prie choro ir 
atgaivinti L. Vyčių 35 kp., 
kuri seniau buvo labai veikli. 
West Pullmane.

Gaila, kad publikos nebuvo 
liek, kiek turėjo būti, bet ku
rie buvo — džiaugiasi ir ne
gali atsigėrėti. Mes pakviesi
me Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskr. chorą dar šiais metais 
ir užtikriname geresnių sėk
mių, šiltesnį priėmimą.

Tegyvuoja L. V. Chicagos 
apskr. choras ir jo vadas muz. 
Juozas. Sauris!

6 kambarių kampinis bungalow su 
garadžlu. $1,500. cash. Pilna kaina 
$4,800.00.

2 fletų mūrinis namas Ir para
ižius. Parsiduoda pipiai — tiktai 
$7,000.00 arba mainysim ant biznia
vo namo. arba ant namo su taverno 
bizniu bile kur.

PrnSalinklt erzinančius spuopu- 
čius ir Juodgalvius (blackheads). 
Mūsų susipažindinimo pasiūlymas 
$1.50. Po to bus $2.50.

Mes taipgi dažom blakstienas Ir 
antakis.

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

Kampinis namas — 5 krautuvas ir 
du fletai. viskas išrenduota. $5.000, 
cash. Balansas lengvais išmokėji
mais.

Pasidrąsink ir mainyk savo priva- 
tlšką namą ant namo su bizniu ir 
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nupLrksite, 
geriau išmainysite ir gausite teisin
gą patarnavimą.

CHARLES URNICH
(KAZYS URNIKAS)

2500 West 63rd Street
2-tros lubos. lojimas 15 Campltell 

Avė. pusės.

Valandos: Rytais ir Vakarais ir 
pagal sutarti, (appointment)

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingę 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI

PARDAVIMUI ŪKIS
160 akerų žemės. 90 akeru dirbama, 
70 akeru girios. Pati numirė, nar^ 
duosiu irvvulius ir mašinerija. Vietsg 
tuščia,. Kas pirks, iralės anslp-vventB 
kad ir rvtoi. 11 budlnku Didelis va
sarinis retortas — Blp Bass T^ake. 
Vanduo iš ežero bėra nėr mano že
me. (Viena žuvis sveria 18 svaru.) 
A Uolaus yra no žeme: aš nėr senas 
laSVotl Ir dlrb*l. Numeris kelio 669. 
Kelias perai ištalsvtas. Taksai maži. 
ftklnipVal ' viską brangiai narduo^a. 
John Sebvtfc' ‘tint' 46’, Trpns. (Lako 

yf leh *pt»n.

Drank Parker, žinomas pro- 
hibicijos laikų butlegeris, chi- 
cagietis, federalių agentų su
laikytas ryšium su rastomis 
paslėptomis žemėje 894 netik
romis '$20 banknotėmis (hills). 

(Acme telephoto)

Tam O’Shanter golfo lauko, netoli Chicago, vienos duobu
tės (green) aikštelė, kur federaliai agentai rado žemėje (stik
liniam inde) paslėptas 894 netikras dvidešimtdolerines. Ne
tikri pinigai surasti pagal slaptą žemėlapį, kuris prieš kiek 
laiko pateko' į federalių agentų rankas ir ilgą laiką ekspertų 
buvo studijuojamas. Šis “turtas” yra dalis milijono doleriij 
sumos netikrų $20 banknočių, pradėtų skleisti 1933 metais. 
Galva tų “pinigų fabriko”, Victor Lustig, seniai jau užda
rytas federaliam kalėjime Alcatraz. (Acme photo)

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny

gės “Ramybe Jums”
fijįftmtJfAl Snrtrir 
West 60th Street 
damas, m i epeli m u 
sni Ir
«4 6 KO OO.

5 hJuih—Ajhs

tuma-e anšil- 
rtįpn Visi tek- 
jjftljėti Kaina 

savlninka:įas

Tėvų Marijonų 
Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

ATHOL, MASS., kun. P.
Juraičio klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 13—19 — kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.

WESTFIELD, MASS., kun. 
O. Puidoko klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 20—26 — 
kun. Adomas Morkūnas, MIC.

BROCKTON, MASS., kun. 
J. Švagždžio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 27—9 balan
džio, kun. Adomas Morkūnas, 
MIC.

ELIZABETH, N. J., kun.
J. Simonaičio klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo* 26— balan
džio 9 kun. Juozapas Vaitke
vičius, MIC.

SCHENECTADY, N. Y., 
kun. A. Orvido klebonaujamo
je bažnyčioje, kovo 26—2 ba
landžio — kun. J. Jančius, M.
I. C.

MONTREAL, CANADA, 
kun. Bobino klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 3—9 — 
kun. J. Jančius, MIC.

PITTSTON, PA., kun. J. 
Kasakaičio klebonaujamoje ba 
žnyčioje, kovo 12—14; 40-tės 
atlaidai — kun. P. Malinaus
kas, MIC.

DETROIT, MICH., kun. J. 
Čižausko klebonaujamoje baž
nyčioje, kovo 26—2 balandžio
— kun. P. Malinauskas, MIC.

SPRTNGFTELD, ILL., kun.
j S. Yunkerio klebonaujamoje 
bažnyčioje, balandžio 7—9 — 
kun. P. Malinauskas, MIC.

PHlLADELPHTA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje, kovo 20—26
— kun. V. Andrinška, MIC. 

PROVTDENCE. R. I., kun.
J. Vaitekūno klebonaujamoje 
bažnyčioje, kovo 30—2 balan
džio — kun. V. Andrinška, M

DRAUGAS PUB. CO
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois
3 nuk£t<’. m|Wr»lQpAlkp f krau
tuvė 4- RUčnrniP Ir ‘SlųGnnė nirtnaiįp

S-kemnarlu „etai. Noriu na-Jtioti ar 
n»nln*trt»i4i«-mAŽ»FiWlr. »«!$> ;2X-
»IĮĮ l WĮwr, r štfUŽ OflS^m D T

isijos . vykęs prelatas kun. J. Macie-
jauskas. Pamaldų tvarka bus

NDIANA ITARBOR, IND. se]-antį; rytais šv. Mišios, pa-
Misijos mūsų bažnyčioje mofcsias įr misijinių daiktų 

tsidės sekmadienį, kovo 12 gventinimas 9 vai. Vakarais 
ną, prieš sumą (10.30) ir pamoksiaS} pamaldos ir misi- 
igsis kovo 19 d., 3 valandą jįn;u daiktų šventinimas 7:30 
Piet- vai/
Misijas ves iš Lietuvos at- Kiekvienam turi hQti žino.

v. ma, kad misijų laikas, tai y-
.anesimas patingas Dievo malonuj lai-
pyniškiams kas, kuriame visiems duoda-

. v . ma proga pasinaudoti dvasi-Siuomi pranešu upymskia-, , : . . TT - mais turtais. Misiios vra rei-s, kad pinigai Upynos var- , ‘ .- j .v . . kalingos visiems ir geriems irnų fondo, iš pernai rengto ,, . . ... .. ... . ... .„ . blogiems ir silpniems ir abe-karelio, yra perkelti iš Kei- : . ..v. „ . „ jojantiems. Reikalingos gene-ic.io spulkos i Standard Fe- d A a ., „ . , T . ms, kad taptų dar geresniais;ral Savings and Loan As- ,, . , , .... , ™ . blogiems, kad pasitaisytų; si-siation of Chicago. Viso bu- , ? ,Aino po i a-i Ipniems, kad sustiprėtų; abe-$168.63. Kad padarius ly- . . ’, .y. .... įoiantiems, kad abejojimaisskaičių, savo pridėjau $1.- .m i- -j - A-.-TA nusikratytų ir taptų tikrais. Tokiu budu pasidarė $170 _ . • ’ , .Kristaus pfesekejais. ma. v • »
Pinigai padėti ant dviejų * Todėl kviečiu ir raginu vi-
rdų: Antano Bartkaus ir sus pasinaudoti šiame gavė-
ąprietės Gilienės. nios laike ^patingomis Dievo
VT v. . . malonėmis dalyvaujant sv. Mi-Nezinau, ką reikes darvti ... . , sijose. Labai butų gražu irs tu pinigų dar neužtenka . .. , ; . ,.... ,, girtina, kad visos moterų irrgonams nupirkti. Upynos , .., y v .. , vyrų draugijos eitų m korpo-ebonas prašo neužmesti to d v d ,v . ... re prie šv. Komunijos sekma-azaus sumanymo ir pradėtą .. .. ,.... ,. dieni, kovo 19 d.irbą toliau varyti. ‘
Pernai buvo laikraščiuose Taipgi prašau visų misijų 
iškeikta, kad į Upynos baž- laike apaštalauti, tai yra ra
mčių įtaisė vargonus kokia ginti visus tuos eiti į misijas, 
i senutė. Toji Upyna yra kurie yra apsileidę ar atsi- 
?lšių apskr;, o mūsų Upyna traukę nuo Bažnyčios arba ti- 
a Tauragės apskr. Mūsiškė nginystėje paskendę, 
tr neturi vargonų. Tą ma- Visi darbuokitės didesnei 
au savo akimis praeitą va- Dievo garbei ir žmonių išgu
rą. nymui, o Dievas visiems at-
Agnietė Girskaitė-Gilienė, , lygins.

3131 S. Emerald avė. Kun. K. Bičkauskas, kleb.

UNIVERSAL
RESTAURANT 

Moderniškiausia ir Pato
giausia Valgykla 

Bridgeporte
750 Wi 31st Street 

A. A. NORKUS, savininkas 
Tel. Victory 9670

ggfJUfr' l'-flpas' nžikštag — 
o«nitąx r>lr-

■.'“Irirfcir-barami n", ks-čios 
AtaiSnuk.i- TU«ca. ‘Kii'ff- 

.į J? lrjft vAp ' v’HmI ValVin.
Kovo 12 d. parapijos salė- DU1 

je įvyks bankietas ir graži 
programa Šv. Kazimiero a- 
kademijos naudai. Vakarą re- 
ngia ARD 7 kuopa. Viskas 
jau prirengta. Bus gardi va- ]
karienė, o programą išpildys 
mokyklos vaikučiai, vado-vau- na 
iant Š,^§eI^ms- 
Visus kvifeefa dalyvauti. ‘

je. Bus .'■kauliukais žaidimas raj 
(bnnco)l rr kartomis. lošimas, shl 
Laimėtojai gaus gražių ir nau kv 
dingų dovanų. Be to, bns gra- ku 
ži programa, dainuos du cho
rai: ŠŠ. Petro ir Povilo para- — 
pijos choras, vadovaujant mu
zikui S. Railai, ir Mot. Są-gos jul 
20 kuopos choras iš Brigbton $2! 
Park, vadovaujant Helen Do- o 
mkiūtei. Visi atsilankę bus vy 
pavaišinti įvairios rūšies gar- Hj 
durnynais. Veikėjos platina bi
lietus po koloniją. Kuopos da 
pirm. E. Strazdienė sako, kad pa 
ji viena jau pardavė bilietų m< 
už $20.00. Nepraleiskime gra- Je 
žios progos, būkime visi mi. ta; 
nėtame vakare. Pelnas pusiau la 
su parapija. d}

\rtt>1QHA ĄR M VINYS 
nKjfc y&jfrt t? Vi rnat n' a»nur6o, 

s°’ith si-
JpavinrSfMk paretins nlėiaj arba 

iialnys, lotą ar ant. jakpnj
lemjd hr kpirla fcitn mažesnio daly
to m! THnhriSku^prleilrr.•t / i- » * t . *1 / *5»}“ • •
Stoek' Yąrdą vartn. Rardnoa, plerini 
ir mainys apt Mtu ar pirmas. Rel- 
kla? Ir apie £$2.ooū.oq, plftlfrata.
Taipė-i turime flauriau Šerų barme
nų. Nepraleiskite proęos. pamatykite 
luns gPKttalr arhi- • paklauskit* per 
l.iUka) Ooeeyih VlHmaa tsm) South 
Mto»ĮmiroAiVAve^Ch1e«£O^Tinnoi<

Dulkių prieš vėją nepapūsi 
Kas palinkęs į mielaširdys 

tę, to neaplenks garbė už ją.

PARDAVIMUI „t A VERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su , asla taverne. 
Renda $25'.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro Ir žmo
nos. 4R01 8. Hettnna<e Avė., Chl- 
raen. RUnols. 

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Ava.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
Išmokejom 
Už padėtas Agi 

pinigas '
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgičių
Safety Deposit Dežntca Galima 

Pasirendnoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nno 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną ir na

mą ant prlvatiSko namo. Atsišau
kite: 463a Goutii YTood Staeet.

Klausvkitc

PALENUEC’H’S TRAVEC 

BUREAu

Every Suuday rrona I—2 P.
Voiklors Rnriin Pnumai

and

SATISFACTION ūse
Doub/c Tėsted/Doub/eActionf
ift*BAKING ILV POVVDER

Full Ptck No Sltck FUlin^

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOGIATION

of CHICAGO

JUSTIN MACKTEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, See.

PTI’PRBITRGH, PA., kun. 
J. Vaišnoro klebonaujamoje 
bažnyčioje balandžio 3—9 — 
kum V. Andrinšika, MTC.

PHILADELPHIA, PA., ku
nigo Ig. Zimblio klebonauja
moje bažnyčioje kovo 26—29 
— kun. J. Mačinlionis, MTC.

THOMPSON, CONN., Ma
rianapolio Kolegijos stnden- 

laimėjęs I tams rekolekcijos, balandžio 
itais lai-12—5 — knn. J. Mačinlionis,

I MIC. i j i i * i A

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PIRKITE DABAR! — iAXJKITB 
DIENĄ AR NAKTJ

PRISTATYMAS MIESTE IB 
PKIBMrESOIUOSB.

NUT ............. . ..................BTO L (j1 ĮCy •••<•••••••••• S ® ■ 0 •
MINU RUN .................................... .. fS.7S

•••••• •«« • • • •
Tct ARDmore 6975

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746

WholMale Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Pu mus raltma rauti tikrai bla
tu vilką Importą Valstybiną De<- 

aną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dslmldu 

Savininkai

MILLIONS Ot POUNOS HAVE BtCN 
USED BYOUR GOVERNMENT


