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I ’abaltijis
Apie tai Paryžiuje diplomatai gavo 
žinių; naciai jau susimetu veikti

Be Pabaltijo naciai daro 
žygius prieš Rumuniją

PARYŽIUS, bal. 4. (Chica
go |T r i hune spaudos tarnyba). 
— Pabaltijo valstybės — Es
tija, Latvija ir Lietuva, yra 
pasirengusios Adolfą Hitlerį 
pripažinti savo “globėju”, a- 
not gautų čia prancūzų kari
niuose ir diplomatiniuose šiuo 
ksniuose žinių.

Sakoma, Hitleris turi du 
planus Vokietijos imperijos 
plėtimui. Vienas tų planų, tai 
tuojau pradėti kampanijų ti
kslu visų Pabaltįjį absoliučiai 
apžioti ir sujungti su Vokieti
ja “federaciniais ryšiais”, ki 
tas — paimti savo žinion Ru
muniją tikslu veržtis Juodo
sios jūros link.

Vokietijos noras dominuoti 
Pabaltijy tik vakar iškeltas 
aikštėn, kai Latvija atmetė 
Lenkijos kvietimų daryti su 
Varšuva nepuolimo ir drau
gingumo sutartį.

Hitlerio įsigalėjimas Pabal
tijy Vokietijai būtų naudin
gas tik politiniu žvilgiu — 
tuo būdu butų daugiau apjuo 
sta ir sužnybta Lenkija. Bet 
iš Pabaltijo valstybių yokieti 
ja negautų savo kariuomenei 
jokių reikmenų. Dėlto ir ma
noma, kad Hitleris turėtų tuo 
jau nusisukti Rumunijos pu
sėn ir šių valstybę apžioti. Si1 
kampanija imtų jam gal kele
tu mėnesių.

Sovietu vyriausybe nepasitiki britu 
sausais žadėjimais teikti pagalba

Bolševikai atakuoja lenkų 
užsienių ministrą Becką

MASKVA, bal. 4. — Čia 
leidžiamas prancūzų kalba bol 
ševikų laikraštis “Journal de 
Moscou” nurodo, kad valsty
bių sųjunga prieš nacių Vo
kietijų neturi būti kokia šablo 
niška, bet tikra sųjunga, apie 
kurių nereikėtų dvejoti ir abe 
joti kilus karui.

Bolševikai nurodo, kad iki

šioliai to “tikrumo” nebūta, 
sutarimai ir sutartys buvo nei 
giamos. Tad naciams ir buvo 
projgps savavaliauti.

Laikraštis atakuoja Lenki
jos ministrų Beckų dėl jo ne
pastovumo tarptautinėje poli
tikoje. Sako, Becku negalima 
pasitikėti, nes jis į visas puses 
blaškosi.
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pasivergti Hitleriui

MASKVA 
IŠSIGINA visy 
SAVO ŽADĖJIMŲ
MASKVA, bal. 4. — Bolše

vikų vyriausybė formaliai iš
sigina visokių savo žadėjimų 
gelbėti I^enkijai, jei Vokietija 
jų pultų. Sako, visos žinios ir 

indai užsieniuose, kad įvy
tus Vokietijos su Lenkija ka
rui sovietai parūpinsiu karo 
medžiagos lenkams ir sulaiky
siu visokių žaliavų vokiečiams, 
yra pramanyti. Sovietai neža
da ir neturi pasiryžimo kuriai 
nors pusei gelbėti, arba kenk
ti, pažuni bolševikų vyriausy
bė.

(Žiniomis iš Varšuvos, iš 
sovietų Rusijos visais geležin
keliais į Len'kijų galvatrūk
čiais siunčiama visokia me
džiaga, reikalinga lenkų kari
nei pramonei. Nepaisant Mas
kvos griežtų nuginčijimų, so
vietai pasiryžę lenkams siųsti 
visokių karo medžiagų, jei kil 
tų lenkų karas su Vokietija).

SKAITYKITE VIEN KATA 
LIKIAKUS LAIKRAfiOIUS

ŠIANDIEN RENKAMAS 
PRANCŪZIJOS PRE

ZIDENTAS
PARYŽIUS, bal. 5. — Pran 

oūzijos abiejų rūmų parlamen 
tas šiandien bendroje sesijoje 
rinks respublikos prezidentų. 
Prezidentas Lebrun sutiko 
kandiduoti antrųjai tarnybai 
ir, matyt, jis bus išrinktas.

UŽSIMUŠĖ IRAKO 
KARALIUS

BAGDADAS, Irakas, bal. 
4. — Greitai automobiliu va
žiuodamas Irako karalius 
Gbazi, 27 m. amž., smogė į 
stulpų ir žuvo.

Karalius mokslus ėjęs An
glijoje ir buvo didis automo
bilių mylėtojas.

ČEKAI BŪSIĄ PAIMTI J 
DARBO KORPUSUS

BERLYNAS, bal. 4. — Na
cių spauda praneša, kad Vo
kietijai įsi vėlus į karų, čekai 
nebus šaukiami kareiviauti, 
bet jie bus suorganizuoti j 
darbo korpusus karo medžia
gai gaminti ir dirbti miškuose 
ir kasyklose.

VENGRAI SUSITAIKĖ 
SU SLOVAKAIS 
SIENOS REIKALE
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

bal. 4. — Vengrų ir slovakų 
mišri komisija pagaliau nus
tatė naujų Vengrijos Slovaki
jos sienų Karpatų Ukrainos 
šone. Kone visas paskutiniais 
laikais vengrų okupuotas Slo
vakijos plotas — apie 386 ke
tvirtinės mylios tenka Vengri 
jai.

Šioj teritorijoj yra apie 45, 
000 gyventojų. Yra apie 40 
kaimų, kurių tarpe du sveiku
mo rezortai. Teritorija yra a 
pie 36 mylias ilga ir apie 12 
mylių plati.

Tas atlikta su Vokietijos 
nacių leidimu. Vengrija yra 
Vokietijos sųjungininkė.

KOMPANIJA LAIMĖJO 
711,930 DOL. lEŠKINį 
Iš CIO UNIJOS
PHILADELPHIA, Pa., bal. 

4. — American Federation of 
Hosiery AVorkers unija No 1, 
priklausanti CIO organizaci
jai sukėlė" - sėdėjimo streikų 
Apex Hosiery kompanijos fa
brike. Šiuo streiku kompani
jai, kaip ji sakosi, padaryta 
dideli nuostoliai. Kompanija 
patraukė teisman unijų ir pa 
reikalavo atlyginimo.

Byla su prisiekusiais teisė
jais nagrinėta federaliniam di 
strikto teisme. Prisiekusieji 
teisėjai pripažino1 kompanijai 
iš unijos 237,310 dol. atlygini
mo. Reimiantis Shermano an- 
titrustiniu įstatymu teisėjas 
šių sumų patrigubino. Unija 
turi atlyginti kompanijai 711,- 
930 dolerių.

Unija apeliuoja.

POLICININKAS NUŠOVĖ 
KARO VETERANĄ
t

Union geležinkelio stotyje 
karo veteranas E. V. Albitz 
iš Spooner, Wis., puolėsi muš 
ti kitų vyrų. Specialus stoties 
policininkas W. J. O’Brien 
bandė mušeikų numalšinti. Al 
bitz staiga nusisuko prieš po
licininkų. Ištraukė iš jo rankos 
lazdų ir ėmė jį pliekti. Polici
ninkas iš pradžių bandė pabė 
gti ir laukė pašalinės pagal
bos. Nesulaukęs užpuolikų per 
šovė.

NUŽUDYTAS BRITŲ 
KONSULAS

MOSUL, Irakas, bal. 4. — 
Minia įsiveržė britų konsula- 
tan ir nužudė konsulų M o nok 
— Masonų. Tai esą dėl pas
kleistų gandų, būk britas nu
žudęs Irako karalių.

išrinktas Cbicagos majoru

Chicagos jniesto majoras E. J. Kelly, demo
kratas, kurs vakar piliečių daugumu balsų iš
rinktas majoru kitai ketvertų metų tarnybai.

Italija pasirengusi pulti Albanija; 
sako, karalius Zng reikalingas “globas”

ROMA, bal. 4. — Italijos vy 
riausybė per radijų pripažįs
ta, kad italų kariuomenė pa
ruošta įsiveržti Albanijon. Gir 
di, Albanijos karalius Zog pa
tsai “šaukiasi” savo valstybei 
Italijos “globos”, kadangi ten 
ekonominiai ir politiniai reika 
lai baigia irti.

ROMA, bal. 4. — Pranešta, 
Brindisi uoste sutraukiami I- 
talijos transportiniai laivai ir

SALZBURGO VIENUOLĖS 
APLEIDŽIA AUSTRIJĄ

SAIjZBURGAS, Austri
ja, bal. 4. — Nacių persekioja 
mos žinomas uršulietės vienuo 
lės visiškai apleidžia Austri- 
jų. Nusikelia į Prancūzijų. Sa 
koma, senyvesnės pasiliks 
Prancūzijoje, o jaunesniosios, 
matyt, vyks į Pietų Amerikų.

KOMIKAS JACK BENNY 
NUBAUSTAS

NEW YORjK, bal. 4. — Ko
mikas Jack Benny federali
niam teisme prisipažino bran
genybių šinugeliavimu į Ame
rikų ir nuteistas vienerius me 
tus ir vienų parų kalėti ir 10,- 
000 dol. bauda. Tačiau kalėji
mo bausmė suspenduota.

Ministras Mas Londone sutikės 
susijungti su Anglija prieš nacius

Reikalingas tik būtinas 
viso plano apdirbimas

LONDONAS bal. 4. — tikrai gautų reikalingų sau
Lenkijos užsienių reikalų mi
nistras Beckas turi pasitari
mus su Anglijos vyriausybe 
prisiungti prie britų organi- 
<uojaino valstybių bloko sulai 
kyti Hitlerį jo žygiuose.

Nors pasitarimai turimi už 
uždarytų durų, visgi sužino
ma, kad ministras Beckas su
tikęs dėtis su Anglija ir Pran 
cūzija prieš Hitlerį. Lieka tik 
plano išdirbimas, kokiomis sų 
lygomis tas turi būti daroma. 
Lenkija reikalinga ne tuščių 
žadėjimų, bet konkretaus ūžti 
krinimo, kad pavojuje lenkai

britų karinę pagalbų.
Kai kas nurodo, kad Lenki

jai nesama pavojaus iš Vokie 
tijos pusės, ypač artimoj atei 
ty. Ministras Beckas tai žino. 
Ir jis atvyko į Londonu tartis 
ne Ijenkijos saugumo, bet eko 
nominiais reikalais. Jis nori 
gauti daugiau paskolos Lenki
jos ginklavimuisi. Anglija su 
tinka pripažinti didelį kreditų 
tik su sąlyga, jei Lenkija pri
sidės prie organizuojamo val
stybių bloko.

Kol kas pasitarimai skland 
žiai vyksta. Nežinia kokia bus 
užbaiga.

kariuomenei Spėjama, Italija 
pasiryžusi įsibriauti Albanijon 
ir šių valstybę okupuoti poli
tiniais ir ekonominiais sume
timais.

Sakoma, Italija įdėjusi daug 
kapitalo eksploatuoti Albani
jos gamtinius turtus. Bet be 
italų vadovybės tas neatsiek
ta.

Gal Italija nori visiškai už
grobti Albaniją, kas gali ži
noti.

GRAŽIAI VEIKIA KRIKŠ
ČIONIŲ LABDAROS 

DRAUGIJA

UKMERGĖ. — Kovo 3 d. 
įvyko metinis Ukmergės Kri
kščionių Labdaros Draugijos 
narių susirinkimas. Paaiškėjo, 
kad draugija turi per 200 na
rių, jos veikla metai iš metų 
stiprėja ir labai gražiai pasi
reiškia, tvarkant socialinį 
klausimų.

Draugija išlaiko prieglau
dų, kurioje yra per 50 sene
lių. Be to, namuose kasmet 
sušelpia apie 250 vargingai 
gyvenančių šeimų. Nuolatinių 
šelpiamų šeimų yra 80, ku
rioms kas mėnuo išmokama 5 
— 25 Lt kiekvienai šeimai pa 
šalpos.

GRĮŽTA namo raudo
nųjų JŪRININKAI

TUNIS, Afrika, bal. 1. — 
Maknassy kocentracijos sto
vykloje internuota apie 4,000 
ispanų jūrininkų, tarnavusių 
raudonųjų režimo laivyne ir 
su savo laivais pabėgusių čia 
— į Tunisijų.

Iš visų šių internuotų jū
rininkų apie 3,500 nusprendė 
grįžti į Ispanijų. Jie jaučiasi 
nieku nekalti. Kiti jūrininkai 
yra išvirtę komunistais ir jie 
neturi noro grįžti. Šių pastų- 
rųjų tarpe yra ir karininkai.

BERLYNAS, bal. 4. — Re
kordai rodo, kad 1938 metais 
16,599 žydai apleido Vokieti
ją

FRANKISTAI RADO SU
NAIKINTĄ MIESTĄ

LISABONA, Portugalija, 
bal. 3. — Žiniomis iš Ispani
jos, frankistų kariuomenė už
imdama paskutinius raudonų
jų valdytus plotus pietinėj 
Ispanijoj atrado visiškai iš
griautų ir sudegintų Andujar 
miestų. Tai raudonųjų darbas 
jiems patyrus, kad karas pra 
laimėtas. Vietoje miesto rasti 
tik griuvėsiai, kuriuose gyve
na išlikę nuo raudonųjų tero
ro gyventojai.

MIRĖ KARDINOLAS 
SBARRETTI

VATIKANAS. — Nuo šir
dies ligos mirė kardinolas Do 
nati Sbarretti, Kardinolų Ko
legijos vicedekanas, 62 m. 
amž.

BERLYNAS, bal. 4. — Vo
kietijos gyventojų surašymas 
įvyks šiemet gegužės 17 d. 
750,000 savanorių enumerato- 
rių atliks šį darbų.

LENKIJA ATŽYMĖJO 
BUVUSĮ LIETUVOS 
ATSTOVI LENKUOSE ;
BERLYNAS, bal. 3. — Len 

kija atžymėjo buvusį Varšu
voje pirmų jį Lietuvos pasiun
tinį Škirpų, kurs šiandien yra 
pasiuntiniu Vokietijai. Jam 
pripažintas Polonia Restituta 
ordino didysis kaspinas. 
Lenkijos ambasadoj Berlyne 

šia proga buvo suruoštos vai
šės. Ambasadorius Lipskis 
sveikino Škirpų pabrėždamas 
jo nuopelnus pasidarbavime 
Lietuvą glaudžiau suartinti su 
Lenkija jam esant pasiuntiniu 
Varšuvoje.

Pasiuntinys Škirpa atsaky
damas į sveikinimų pareiškė 
turįs vilties, kad lietuvių len
kų santykiai bujos abiejų ša
lių gerovei.

PO MAJORO RINKIMŲ 
CHICAGOJ

Iš vakaro prieš Chicago 
miesto majoro rinkimus Cooko 
apskrities iždininkas Toman 
pranešė, kad jis iš apskrities 
klerko Flynno jau gavęs dalį 
mokesnių sąskaitų už nekilno
jamus turtus ir šiandien sąs
kaitos bus jau išsiunčiamos. 
Pažymima, kad šiemet mokes- 
niai bus didesni.

Sąskaitas žmonės turėjo 
gauti prieš kovo 1 d. Bet jos 
buvo sulaikytos dėl majorinių 
rinkimų, kad nepakenkti demo 
kratams.

ORAS
CTITCAGO SRTTTS. — Nu

matomas debesuotumas ir po
piet, ar vakarų lietus ir kiek 
šilčiau.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 
6:19.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negreit na, 
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima raėomaja 
mašinėlė) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštln nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Class Matter Marcb >1, 1616, at 
Chicago, Illinois Under tbe Act oi Marcb S. 1870.

Lietuva Ir Jos Kaimynai

Stalinas Ir Keistutis
New Yorke įvyko priešhitleriškos demou-, 

stracijos. Kalbėjo ten majoras La Guardia, 
kalbėjo artistės ir kiti. Lietuvių vaidu kal
bėjęs jaunosios kartos atstovu* Keistutis Mi- 
chelsonas. lt Mizara kovo 29 d. “Laisvėje” 
nepaprastai entuziastiškai atsiliepia apie kal
bėtojų. Mizara rašo: “Jis kalba lietuvių var
du. Karštai protestuoja prieš Klaipėdos pa
grobimų; šaukia ginti Lietuvos nepriklauso 
mybę. Garsiakalbis nešioja šio jauno ir ta
lentingo lietuvių tautos sūnaus skardų pro
testų; žmonės ploja pritardami Lietimu...4

Tikrai gražu. Nepaprastas R. Mizaros en
tuziazmas ir pasakytume patriotizmas. Jis

Baisias Paitenti Unijas VdykOes 
Atariąs

Kasmet girdime, jog kai ku 
rių laikraščių korespondentai 
vyksta į New Meksikos val
stybę, stato savo gyvybę pa
vojum, kad galėtų matyti ir 
vėliau aprašyti “flagelantų” 
arba “atgailotojų” žiaurius 
kankinimus, kuriuos jie sau 
užsiduoda Velykų metu. 1935 
metais vienas korespondentas, 
vardu Carl Taylor, buvo žiau
riai nužudytas, kai sėdėjo prie 
rąžomosios mašinėlės ir rašė 
matytus slaptus įvykius. Tų

ii dalyvauti procesijose Gavė
nios metu.
Žiaurių procesijų eiga

O tos procesijos tikrai yra 
baisios, žiaurios. Jos įvyksta 
nakties tylumoje. Mėnulis nu
šviečia maldininkams kelių. 
Procesijų laukai yra smėlynai 
kalnuose. Sudžiūvę gyvulių 
kaulai keistai baltuoja mėnu
lio šviesoje. Laukinių sūnų lo
jimas retkarčiais ardo nakties 
ramumų. Bet Gavėnios metu

TreČ!H<U“n:H b°l. 1939

PAŠĖLUS “BROLYBĖ”

Chicago Tribūne Press Service vakar pra
nešė iš Paryžiaus, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija esančios pasiruošusios priimti Hitle
rį, kaipo “protektorių”. Hitleris planuojąs 
dar labiau praplėsti Vokietijos sienas ir Bal
tijos kraštus sieksiąs padaryti grynai vo
kiškais.

Netenka abejoti apie tai, kad Hitleris no
ri būti Baltijos valstybių protektorium ir jas 
suvokietinti. Tačiau mes stipriai abejojame, 
ar Lietuva, Latvija ir Estija yra pasiren
gusios pulti į Hitlerio glėbį.

Kaip žinoma, šios trys valstybės yra su
dariusios ir pasirašusios neutralumo paktų. 
Esant tokioj pozicijoj, tarp kelių didelių val
stybių, kuries nori jas į savo pusę pakreip
ti, toks nusistatymas, rodos, yra geriausias. 
Tačiau tų nusistatymų šiuo momentu sunku 
yra išlaikyti.

c Mat, šiomis dienomis Europos valstybės 
skubiai grupuojasi ir rengiasi karui. Angli
jos ir Prancūzijos blokas stengiasi patrauk
ti prie savęs kiek galima daugiau valsty
bių. Jis pažadėjo ginti Lenkiją, jei ją Hitle
ris užpultų. Toks žygis padaryta labiau dėl 
efekto negu dėl ko kito. Tai matome iš Len
kijos politikų elgesio. Jie laksto po sosti
nes norėdami surasti geriausią išeitį. Angli
jos pažadams nelabai pasitiki, nes netolima 
praeitis parodė, kad jie nedaug tereiškia 
Tad, Lenkija, stengiasi savo talką sudaryti. 
Į ją neri įtraukti Baltijos valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Bet tos, norėdamos 
laikytis pasirašyto neutralumo sutarties ir 
nenorėdamos erzinti Vokietijos nacių, į Len
kijos pasiūlymus žiūri šaltai. Ir kadangi taip 
yra, lenkų, anglų ir prancūzų spaudos agen
tūros skelbia, būk tai tos valstybės jau puo
la į Hitlerio globą.

Ypač Lietuva turi daug pagrindo su ne
pasitikėjimu žiūrėti į Lenkijos pažadus. Ne 
▼ieną kartą ji Lietuvą skaudžiai nuskriau
dė. Ji užgrobė Vilniaus kraštą, ji pernai grą
žino visą Lietuvą užpulti ir ją pavergti. Po 
tokių įvykių nelengva yra tautą palenkti 
prie per daug artimo bendradarbiavimo su 
lenkais. Ypač dar dėl to, kad jų pačių pa
dėtis šiandien dar nėra aiški.

Reikia manyti, kad Chicago Tribūne Ser
vice netikslias žinias paskelbė, kad Baltijos 
-valstybės laikysis neutraliai, nekrypdamos 
nei į vieną nei į kitą pusę, nes ir vieni ir 
kiti tyko jas praryti.

pabrėžia garbingų lietuvių tautos sūnaus kil- Penitentų ceremonijos, iš tik- keisti atgailojančių žmonių ri-, 
ksmai, šūkavimai ir aimana
vimai šiurpiai aidi per smė
lynus. Scena tikrai keista, bet 
pritaikyta nepaprastai proce
sijai.

Procesijos dar nesimato už 
kalvos, bet jau galima iš tolo 
girdėti graudus giedojimus. 
“Atgailotojai” gieda raudas 
panašias į lietuvių “Graudūs 
Verksmai”. Kai procesija pri
siartina, tai matosi, jog visi 
dalyviai yra saulės, pasninko 
ir sunkių darbų nuvarginti 
vyrai. Jų nuogos, retežiais 
^surakintos, kojos neleidžia 
jiems daryti didelių žingsnių. 
Pirmieji eisenoje eina kryžių

rnę.
Tik... mes mainome, kad draugui Mizarai 

už tokį entuziastiškų patrijotizmų gali tekti 
nukentėti, gali užsitarnauti nemalonę to, ku
rio fotografija ir kalba atspausdinta ketvir
tame tos pačios “Laisvės” puslapy... Ir iš 
viso, kaip gi čia suderinama lietuviškas pa- 
trijotizmas ir Stalino ištisinės kalbos... Pa
galiau blunka ir Lietuvos kunigaikščio var
dų nešiojančio Keistučio Mįchelsono patrio 
tizmas, kai paskaitai jo pasirašytas rezoliu
cijas puolančias Lietuvos vyriausybę, at
spausdintas greta draugo Stalino kalbos...

Keisti dalykai dedasi mūsų stalinistų pa 
stogėse, derinami nesuderinami dalykai: ko
munizmas su patrijotizmų, Stalinas su Mi- 
chelsonu, tautos himnas su intemaoijonalu, 
paslėpta meškerė ir maskė ant veido...

rųjų, yra baisios, bet labai į- 
domios laikraščių skaitytoja
ms. Tose ceremonijose meksi
kiečiai įtempia visą savo už
sidegimą ir būdo ryžtingumų. 
Šių vargšų žmonių klaidingas 
atgailos supratimas veda juos 
prie nežmoniškų kančių, pla
kimų, kryžiaus nešimų vargi
ngų kelionių. Tik meksikiečio 
būdas gali panešti tokias ka
nčias.

Penitentų Brolija♦
Šie “atgailotojai” arba 

“flagelantai” yra susibūrę į 
Penitentų Broliją (Los Her- 
manoe Penitentes). Dabartiniu

Kolonizuos Čeldję
Paryžiaus laikraščiai iš Prahos gavę ži

nių, kad vokiečių valdžios organai čekams 
duos ypatingus pasus, pažymėtus raide “T”, 
kaip kad dabar duodami Vokietijos žydams 
pasai pažymėti raide “Y”. Tatai reiškia, 
kad pasų savininkai yra tik Vokietijos val
diniai, ibet ne pilnateisiai piliečiai. y

Kap jau laikraščiai yra pranešę, čekams 
nereikėsią atlikti karinės prievolės. Jei ku
rie čekai norėsią savo noru stoti karo tar
nybon, vokiečių valdžia sutiksianti sukurti 
tokių savanoriij specialius dalinius.

Prancūzų dienraštis “Oevure” praneša, 
kad naujasis režimas, kurį Vokietija įves 
okupuotoje Čekijoje, buvusiąją Čeko-Slovaki- 
jų paverčia kaip vokiečių kolonija, kurioje 
pilnomis teisėmis naudosis tik vokiečiai. Kai 
dėl čekų, tai jiems kaip ir visiems neari- 
jams bus žymiai susiaurintos teisės. Pavyz
džiui, čekai neturėsią teisės balsuoti renkant 
parlamentą ir kitas centrines Vokietijos į- 
staigas, čekai nebūsią priimami karo ir val- 
dinėn tarnybon ir net vietos savivaldybių 
valdininkus skirsią vokiečių valdžia, pir
miausiai iš vietos vokiečių tarpo.

Kartu “Oeuvre” priduria, kad Berlyno 
sluoksniuose jau yra planas skubiai pakeis 
ti buvusios Oeko-Slovakijos gyventojų su-

laiku jie randasi New Meksi- ne^i°Lojai. Jų kryžiai padary
ki ir Colorados valstybėse, iU * sunki?’ stori* Ki‘
Tos brolijos tikslas, maždaug, 
aiškus iš jos pasivadinimo: 
daryti atgailą už nuodėmes. 
Jų nuomone, kunigų užduotos 
atgailos yra permažos. Jie, 
tat, pasiryžta daryti atgailą 
tuo pačiu būdu, kuriuo Kris
tus atpirko visą žmoniją. Ga
vėnios metu jie save plaka, 
kryžius neša ir kai kuriais at
vejais duodasi pririšami prie 
kryžiaus. Šios brolijos narių 
skaičius yra gana mažas, nes* 
šiuo laiku tik vieni vyrai pri
imami į broliją. Buvo laikai, 
kai moterys ir vaikai turėjp 
savo draugijėles. Brolijos va
das yra vadinamas Vyresny
sis Brolis (Hermano, Mayor). 
Įstojimo ceremonijos įvykda

vo per Didžiąją Savaitę, bet 
kandidatas turėdavo parody
ki, jog jis yra vertas tos gar
bės, nešdamas sunkų kryžių 
ar plakdamas save per visą 
Gavėnios laiką iki Didžiosios 
Savaitės. Gavėnios procesijos 
vingiuodavo tarp akmenuotų

Dabar tokie čėsai, baisu pamanyti,
Daug kas nor’ brolybę ginklu palaikyti.
Bet, jeigu brolybei kumštis reikalingas,
Tai be tokio “brolio” gali būt laimingas.
Lenkai nuo senovės chamais mūs vadino.
Ką dabar jie mano, tai bala juos žino.
Jie dabar brolybę su mumis palaiko,
Vilnių pasigrolię, dar sąlygas taiko.
Vokietis kasdieną vien progų telaukia
Ir ginklais grąsindams į “brolybę” traukia.
Austrus jau suėdė, ir čekoslovakus,
Ir Lietuva liūdi Klaipėdos netekus.
Anglams ir prancūzams tas netaip jau rūpi,
Rankas susidėję savos’ žemės’ tupi.
Jei kartais sušunka ir užprotestuoja,
Bet paskui vėl tyli — kalnierius daboja.
Dabar tokie čėsai, baisu pamanyti,
Daug kils nor’ brolybę ginklu palaikyti.
Bet jeigu jau čėsai mums tokie priaugo 
Saugok, Aukščiausias, ne nuo priešo, bet draugo.

Algirdas Vargas

Naujas Darbas
Mūsų tauta praėjusį mėnesį pergyveno la

bai skaudų smūgį. Vokietijos naciai atplėšė 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Lietuva ne 
tik kad neteko to krašto ir uosto, kur tiek 
daug turto įdėjo, pagerinimų įrodė, bet de
šimtys tūkstančių žmonių netekę pastogės, 
pragyvenimo galimybių, subėgo į didžiąją 
Lietuvą. Juos reikia aprūpinti pastoge, mais
tu, drabužiais.

Kaip vakar mūsų dienraštyje buvo pra
nešta, Klaipėdos pabėgėliais, teisingiau — 
tremtiniais, rūpinasi Lietuvos Raudonasis 
Kryžius, Lietuvos Šauliai, susidaręs Klaipė
dos pabėgėliams šelpti komitetas ir kitos 
organizacijos rūpinasi nelaimingųjų šelpimu. 
Atsikreipiama šiuo reikalu ir į Amerikos 
lietuvių visuomenę.

Reikia tikėtis, kad amerikiečiai, kaip ki
tais atvejais, taip ir dabar ateis Lietuvai į 
pagalbą. Į šį darbą turi stotį ALRK Fede
racijos skyriai, jiems į talką turi eiti ir ki
tos organizacijos. Kai kuriose kolonijose y- 
ra susidarę Klaipėdos krašto komitetai, ku
riems kaip tik tiktų ir reiktų padirbėti — 
kiek galima daugiau aukų surinkti Klaipė
dos krašto tremtiniams.

vo ‘Moradų’.” Tuo pačiu lai-** 
ku vyskupas Lamy grųsino 
visus nusikaltėlius didelėmis 
bausmėmis: “Broliai, kurie, 
po paskelbimo, niekins šiuos 
įsakymu*, nebus leidžiami bū
ti Krikšto ar Sutvirtinimo sa
kramentų tėvais, ar liūdinin 
kais vedybose. Tokiems drau
džiama, per visą gyvenimą 
priimti Bažnyčios sakramen
tus”.

Dvidešimto šj/ntmečio pra
džioje parapijų klebonai ma
žai ar nieko šiuo reikalu ne- • •
galėjo padaryti. Atsirado ir 
pakurstytojų. Trisdešimt* me
tų atgal kai kurie piotestonų 
laikraščiai pradėjo raginti 
žmones, kad jie pasipriešintų 
bažnyčios valdžiai. Tačiau, šio 
mis dienomis vyskupų ir at
skirų parapijų klebonų pas
tangomis Penitentų skaičius 
gerokai sumažėjo. Jie užsiliko 

tik Taos, Santa Fe miestų a- 
pylinkėse, New Meksikos val
stybėje ir kuriuose Colo
rados valstybės užkampiuose.

(Nukelta, j 4 pusi.)

vavo jau prieš tris šimtus me
tų. Jos atsirado Italijoje še
šioliktame šimtmetyje. Penl- 
tentai pradėjo savo veikimą 
Meksikoje ir Centralinėje A- 
merikųje septynioliktame ši
mtmetyje. Iš pradžių Peniten
tų Brolija susidarė iš Pran
ciškonų Vienuolijos Tretinin
kų. Kaip jau sakiau, jų tiks
las yra daryti atgailą už pa
pildytas nuodėmes. Bet jų at
gailos būdai tapo kas kart 
žiauresni, taip kad Bažnyčia 
buvo priversta uždrausti jų 
veikimą. 1850 metais Pemten- 

tokios
žiaurios, kad vietos vyskupai 
pradėjo vesti tyrinėjimus. Ar
kivyskupas Juan Lainy, 1857 
metais, tada būdamas Santa 
Fe diecezijos vyskupas, išlei 
do aplinkraštį, kuriame pa
smerkė Penitentų nepaprastos 
atgailos būdus šiais žodžiais:

“Draudžiame visiems įvai
rių brolijų nariams viešai sa
ve plakti, nešti sunkius kry
žius, plakti save virvėmis die-

tais atvejais žmogus net ne 
galėtų vienas panešti panašių 
medžio rąstų. Bet šioje liūd
noje eisenoje tie sunkūs kry
žiai velkami karštu pasidavi
mu. Paskui juųg eina tie, ku
rie plaka save rykštėmis nuo
gus pečius. Rykštės padarytos 
iš vietinio augalo, iš kurio, 
paprastai, daromos virvės. Ši
pwe«ja ii visų pusių būna1; tų at^ail.Ks pasidare 
saugojama, nes valdžia ir Ka
talikų Bažnyčia draudžia pa
našius dalykus, šios brolijo* 
nariai ypatingai nemėgsta į- 
Tuyrių žiūrėtojų ir smalsuolių.
Geriausiais šautuvais apsigin
davę budėtojai ir sargai pri
žiūri, kad visa procesija eitų 
varkingai, be jokių pašalinių 

trukdymų.

Ką Bažnyčia mano
Penitentų Brolijos yra nuo

seniai žinomos. Jos, rodos, gy- n©s arba nakties metu arti sa

dėtį, privalo perkeldinant čekus į centrinę J y ....................... .. , ,
Vokietiją, o vokiečius iš Vokietijos į Čekiją.!» '““““‘l kur b8da 

vo Brolijos “Morada”, arba 
snsirinkimų namukas. Pirma 
įstojimo ceremonija — numaz^ 
goti visų brolių kojas. Paskui 
seka ilgas maldų kalbėjimas. 
Jei kuris iš susirinkusių bro
lių buvo kito įstojančio bro
lio įžeistas, tai anas dabar tu
rėjo teisę plakti naujam bro
liui nuogą nugarą botagu. Po 
to, seka sunkiausias brolio ba
ndymas. Trys kryžiai išplau
nami ant naujo kandidato nu
garos su titnagu. Paskutinis 
bandymas reikalauja, kad į- 
»t o,jautis atliktą “tria Kris
taus Kančios apmąstymus” 
kai tuo tarpu kitas brolis jį 
plaka. Tada, jei kiti broliai 
mano jį verto, naujas kandi
datas gali boti pririšamas prie 
didžiausio keturių kryžių sto
vinčių prie nuliuko dorų. Tų 
ceremonijų įvykdinimaa reika
laujamas ii naujoko, bet ir 
kiekvienas brolijos narys ga-

Vis Tie Valdininkai
“Liet. Aidas” rašo straipsnį apie gandų 

skleidimą.
Šiandie vėl gandų netrūksta. Savaime ky

la klausimas: kas juos skleidžia? Reikia at
virai pasakyti, kad daugiausia gandų auto
riai yra valdžios aparate dirbą žmonės. (

Kalbėdamas apie kultūrinį gyvenimą ir 
“Vairas” prisimena perdėtai puolamus val
dininkus:
“Kodėl... nepomurgdyti verdančioje sma

loje tų mūsų vargšų valdininkų, kurieme rei
kia ir valstybę valdyti, ir visuomenei tar
nauti, ir būti gerais specialistais, ir dalyvau
ti organizacijų pobūviuose, ir apie pačią, 
vaikus bei namukus rūpintis, ir dar būti 
visokio kultūrinio gyvenimo darbo pionie
riais M

Kaip Lenkija persekioja ukrainiečius, aiš
kiai parodo tas, kad Šiomis dienomis visai 
uždaryta 172 ukrainų organizacijos. Jų yra 
uždaryta kur kas daugiau. Tiek ukrainų 
draugijų likviduota tik vionauaa Bžaaanų 
apskrityje.

Neaiški situacija
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(Pabaiga)

Padidino ir vekselių apyvarta

Vekselinių blanki) pernai 
parduoda 18% daugiau, kaip 
1937 m. Tiesa, padaugėjo ir 
vekselių protestų, liet dėl šito 
tuo tarpu nėra kuo susirūpin- 
ti, normalinių ribų Šitie pro
testai neperžengia; turto var
žytinių skaitmenys pernai net 
žymiai mažesni, kaip kad už
pernai buvo. Metų pradžioje. 
.Pinigu ir kredito rinkos būdelė

Buvo pas mus gana veikli 
ir plėtojosi normališkai. Pini
gų apyvarta buvo pastovi. 
Kreditų pareikalavimas reiš
kėsi stipriau, kaip kuriais ki
tais metais šitų laikotarpi, — 
paskolų suma komerciniuose 
pankuose, Žemės Bank© ir 
Įl’aup. Valstybės Kasose paki
lo sausio — vasario mėn. nuo 
269,9 mil. Lt ligi 275,5 mik 
Lt. Ir bankams lengva buvo 
šitie padidėjusieji kreditų rei 
kalavimai patenkinti, nes au
go ir jų resursai; indėlių su
ma pasakytose kredito jstai- 
gse tais dviem mėnesiais paki 
lo nuo 172,6 mil. Lt ligi 186,- 

v 7 mil. Lt Bankų įsiskolinimas 
Lietuvos Banke visų. laikų ma
žėjo.

Sitų ramių lengvėjusių kre
ditų sąlygų tendencijų sutru
kdė politiniai antrosios kovo 
mėn. pusės įvykiai. Kilęs dėl 
lenki) iškeltų reikalavimų vi- 
suomenis nerimas pirmiausia 
pasireiškė, kaip visuomet to
kiais atvejais esti, pinigingų
jų sluoksnių susirūpinimu sa-

FACTS YOU NEVER KNEW!L By H. T. Elmo
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to dienų, gal savaitės laiko
tarpyje, teko mūsų kredito įs
taigoms išmokėti keliolika, o 
su Lietuvos Bankų drauge, ar 
ti 30 mil. Lt Bankų indėlių 
suma balandžio 1 d., palyginti 
su kovo mėn. pradžia, pasiro
dė nukritusi 13 mil. Lt. Smul 
kaus kredito draugijos išmokė 
jo apie 2 mil. Lt.; šiek tiek iš 
imta ir Klaipėdos krašto kre
dito įstaigose. Nerimas truko 
nedaug laiko ir aktyvinęs ban 
ko operacijos buvo neilgam 
sulaikytos, bet išmokėti tokias 
indėlių sumas Įlankai ūmiu lai 
ku iš savo resursų, žinoma, 
nebuvo pajėgūs, ir jų įsiskoli
nimas Lietuvos Banke turėjo 
stipriai pašokti.

Indėliai pradėjo sparčiai 
grįžti į bankus

Fred H. Brovvn, New Hamp- 
sbire valstybės senatorius, pre 
zidento Boosevelto paskirtas 
Generaliu Amerikos J. V. Ko 
ntrolierium. Sakoma, kad tai 
vienas geriausių 15 metų ter 

! minui darbų vyriausybėj. Al-
Išimtosios kovo mėn. iš ban 

kų 13-kos mil. Lt sumos bir
želio mėn. jau laivo sugrįžę į 
bankų kasas. Liepos mėn. dar 
naujų beveik 7 mil. Lt priau
go. Taip augdami banxų indė 
liai pasiekė rugsėjo 1 d. ben
drų 206 mil. Lt sumų. Augant 
pinigų rinkos pertekliams, o 
kreditų pareikalavimui stip-

gos gauna $10,000 į metus.

Vo bankiniais indėliais. Kele- riau nepasireiškiant, turėjo

lengvėti kreditavimosi sųly- 
gos. Pareikalavimų silpnumas 
buvo matyti, kad ir iš Lietu
vos Banko kreditų siaurėjimo 
tendencijos. Ir sumažinus dis 
konto procentų (nuo 5,5 ligi 
5%), kredito pareikalavimai 
nepadidėjo, Ėmė didėti reika-

OFICIALUS PRANEŠIMAS RINKIMŲ
Pranešimas Šiuomi Duodamas, kad

Seštad., Bal. 8tą, 1939
MOKYKLOS DISTRIKTE NO. 99 

Ciceros Mieste, Cook Apskrityje ir III. Valstybėje

Bus Rinkimai

TRIJŲ NARIU
B0A8D OF EDUCATION

School District Number Ninety Nine 
Kiekvienas dėl Trijų Metų Termino

Balsavimo Vietos šių Rinkimų, kaip prirodė Board of Ediucation Komisionieriai, 
Chicagos Miesto, ir ex officio Ciceros Miesto, bus atdaros 6:00 valandą ryto ir pa
siliks atdaros iki 5.-00 valandos vakare.

Pagal įsakymą — The Board of Education
School District Number Ninety-Nlne.

By FRANK E. SVOBODA, Pirm.
Attest: FRANK J. NOVAK, Sekr.

TAIPGI PAGAL ĮSAKYMĄ
Board of Election Commissioners of the 
Cities of Chicago, Chicago, Heights, 
Berwyn and Harvey, the Town of Cice
ro, the villages of Bummit, Stickney, 
Morton Grove, Elmwood Park and Niles 
Center.

EDMUND K. JARECKI,
County Judge

JOHN S. RUSCH,
Chief Clerk

HARRY A. LIPSKY,

MABEL G. REINECKE, 

WILLIAM B. DALY,
Election Conunmissioners

BENJAMIN F. ADAMOWSKI, 
Attorney

Datuota Ciceroje, šią dvidešimt pirmą dieną Kovo mūsų Viešpaties metuose Vie
nas Tūkstantis Devyni Šimtai ir Trisdešimt Devintais.
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Ex-Lax yra malonu®, tikras, moder
niškas būdas Imti laksatyvtj.

Ex-Ux yra gardus, kaip geras šo
koladas. Jisai yra pilnai pasitlkėtl- 
nas. kartu švelnus savo veikmėje. 
Jis padaro savo — be Jtempimo Ir 
nesmagumo.

Ex-Bax yra Amerikos labiausia )sl- 
platinfs laksatyvas. Jis lygiai geras 
mažiems Ir suaugusiems. Gaunamas 
apllekose dėžutėse po 10 e. Ir 25 e.

lavintai tik rugsėjo mėn., iš 
pradžių normaliai, dėl sezoni
nių prekybos ir pramonės rei 
kalų, liet normali būklė greit 
buvo paliesta, naujos politinių 
įvykių liangos. Lietuva šį kar
tą, kad ir nebuvo įvykių cen
tre, bet finansinis sukrėtimas 
palietė, galima sakyti, visas ir 
neutraliąsias Europos šalis. 
Lietuvos Banko paskolos, ku
rių suma rugpiūčio mėnesio 
pabaigoje buvo apie 101 mil. 
Lt. pakilo rugsėjo gal© ligi 116 
mil. Lt. Šitą pakilimų daugiau 
šia sudarė bankų įsiskolinimo 
padidėjimas, nes jiems vėl la 
bai trumpu laiku teko virš 14 
mil. Lt indėlių išmokėti. Klai
pėdos krašte žydiškųjų vietos 
ūkinių sluoksnių dalį pagavo 
baimė, ir jie masiniai ėmė kel 
tis iš Klaipėdos ir kitų kraš
to miestų, paskubomis likvi
duodami turtus ir įmones. Žy 
du indėlių vietiniuose bankuo
se liko, tur būt, tik tokie, ku
rių patys Įlankai nebepajėgė 
išmokėti. Spėjama, kad žydų 
piniginių kapitalų buvo išvež
ta iš Klaipėdos krašto nema
žos sumos; nemaža buvo išga 
benta ir prekių ir šiaip turto. 
Reikia spėti, kad šitų pinigų 
dalis pateko į Didž. Lietuvos 
kredito įstaigas, — jose ligi 
metų galo jau buvo sugrįžę 
visi 14 mil. Lt rugsėjo mėn. 
išimtieji indėliai ir dar lic- 
veik 7 mil. Lt naujų priaugę. 
Metams baigiantis komerci
niai Didž, Lietuvos bankai, 

j drauge su Žemės Banku ir 
į Taup. Valstybės Kasomis in
dėlių turėjo 40 mil. Lt dau
giau, kaip metų pradžioje. 
Paskutinįjį ketvirtį kreditinės 

I banko operacijos nebesiplėto- 
I jo, Šešetą milijonų padidėjo 
Žemės Banko paskolos. Metų 
pabaigoje aukso ir valiutų tu 
rėjome 69,5 mil. Lt prieš 80,9 
mil. Lt. metų pradžioje. Vie
na priežasčių, nepalankiai pa 
veikusių mūsų valiutinių re
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zervų judėjimų, buvo mūsų kraštų gali mums net pavyde
nuo rudens padidėjęs ekspor
tas į kliringines šalis, kurioms 
dabar turėjom© atsimokėti už 
mūsų užpernai metų importų, 
o taip pat ir žymiai susiaurė
ję prekybiniai kreditai.

Taigi mūsų praėjusiųjų me
tų piniginių ir valiutinių sąly
gų būklė buvo itin nerami. Ne 
kartą ją blaškė audringi pa
saulio įvykiai. Reikia tad pa
daryti.

- Labai teigiama išvada apie 
ekonomini mūsų visumos 

gyvenimo pajėgumą
Ir apie bendrų jo konjunk

tūrinį gajumų bei atsparumų, 
jei jis, nežiūrint tokių trūkčio 
jinių iš piniginės pusės, vis 
tik pernai nepakriko, o visais 
atžvilgiais net pirmyn pažen-j 
gė.

Tatai daugiausia optimistiš Į 
kai gali nuteikti ir mūsų atei
ties ūkinių perspektyvų atžvil' 
giu. Lengva išgydyti vieno ku 
rio sąnario sukrikimų, kai ži
nai, kad kitos organizmo da
lys yra sveikos. Piniginė kraš 
to apyvarta turės ateiti į nor
mų. Čia labai daug vilčių rei
kia dėti mūsų finansų ūkio va 
dovybės pastangoms. Josios 
iniciatyva.

ti. Taigi, reikia tikėti sėkmin
gų, laimingų rytojų ir mūsų 
piniginio bei valiutinio pasto
vumo atžvilgiu.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Vykdomi griežto taupumo 
pradai

Kai yra išlygintas valsty | 
bės biudžetas, kai išsilygina 1 
prekybinis krašto balansas, 
tada nebėra kliūčių normaliai 
vykti ir piniginei krašto apy 
vaitai. Tai pačios esminės pa 
stovaus krašto pinigini) laiky 
mosi sąlygos, kurios sėkmin
gai gali atremti ir itin stip
rius išorinius pavojus kaip 
pernai kad matėme. O be to 
juk yra ir auksiniai mūsų pini 
ginės apyvartos rezervai to
kio didumo, kurio šiandien 
daugelis gerų pinigų turinčių
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INTERNATIONAL CARTOON CO,

SAUGOKITĖS PAMU-GDZlOJlMU! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU t
Gaminama tik vienas tikras Ex-I.ax! 
Įsidėmėkit raides "E-X-I.-A-X ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORICINAL CHOCOLATED LAIATIVE

%

DIDELĖ LIETUVIU KRAUTUVĖ 
CHICAGOJ

Visus užprašau atsilankyti į mūsų rūbų krau
tuvę. Įsitikinsite, kad mūsų krautuvėje yra 
didelis vyriškų rusų pasirinkimas. Užlaikom 
siūtų naujausių madų, visokių šaižų, dėl plo
nų ir storų, augštų ir žemų. Pritaikysime vi
siems ir šaižų ir madų ir kainų. Turime siū
tų ir topkočių visokio padarymo ir visokių 
spalvų.

Siūtai nuo $22.50 ir $25.00 iki $30.00. 
Topkočiai nuo $19.50.

Kviečiame visus į mūsų krautuvę. Turime il
gų metų patyrimų savo biznio šakoj ir ko 

geraiausia jums patarnausime.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO!
J. PETRAUSKAS, Sav.

3310 So. Halsted St. Chicago, Illinois

200 ELEKTRINIU LEDADNIU
turi būti išparduoti — General Electric, Norge, Kelvi- 
nator, Westinghouse, Gibson, Pbilco Conservadore, Cro- 
sley Sbelvadore.

Dabar pirkdami sutaupysite nuo............ ^50*00
........................................ *75.00

Lengvi Išmokėjimai

i

200 geriausių Parlor Setų
po .... <39.00, *47.00, *69-00

300 geriausių Radio Setų po $99-00
Gera maliava po ....... .................... 99c už galionų
Geras enamelis," baltas, vertas $4 00 gal. už $^ "79

Jos. F. Budrik Co.
3409—21 S. Halsted St. Tel. Yards 3088
Radio Valanda WCFL — 970 k. nuo 5:30 iki 6:30 vai. 
nedėlios vakare.

 - -
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THE UOOFUS FAMILY
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Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI
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By H. T. Elmo

Šimto Metų Vedybų Sukaktis
Sukaktuvininkas Yra 136 Metų, O 

Sukaktuvininkė - 129 Metų
Šiomis dienomis atšventė 

tikrai, tur būt, vieninteles to
kias vedybų sukaktuves viena 
turkų kaimiečių pora. Toli

mų iš kariuomenės, nes anais 
laikais už tokį pinigų buvę 
galima nusipirkti gana pado
rų ūkį. Todėl Ismaeliui ir te

gražu ne visi vedusieji susi- į kę tarnauti kariuomenėje. Te
laukia sidabrinių vestuvių (25 kę atitarnauti ištisus šešioli- 
metų). Nedaug kas besusilau-Į kų metų. Mat, 1821 m., Kaua, 
kia auksinių vestuvių (50 me- Ismaelis kariuomenėje tebebu 
tų). Labai retai kuri pora pa- vęs naujokas, sukilę graikai, 
šaulyje begali atšvęsti deima-1 prieš turkus, tad ir buvęs pa- 
utines vestuves (75 metų). O siųstas tiesiog į karščiausius 
štai vieno Turkijos kaimo ū- mūšius. Sukilusieji graikai ka 
kiuinkas Ismaelis su savo žino riavo su turkais iki 1827 m. 
na Aina šiomis dienomis at- į ir pagaliau nugalėjo turkų ka 

riuomeuę. Tiesa, Ismaelis bu
vęs nepaprastai laimingas — 
nė karto net nebuvęs sužeis
tas. Šiuo metu sakosi esųs vie
nintelis tebegyvas graikų tau
tos išsivadavimo iš turkų pri
klausomybės liudininkas. 1838 
m. gruodžio mėn. Ismaelis pa
galiau buvęs paleistas iš ka

ti o sužadėtinė iš-

šventė savo vedybų šimto me
tų sukaktuves.

Ismaelis sakosi gimęs 1803 
m. Vadinasi, šiuo metu jis y- 
ra 130 metų amžiaus. Tiesa, 
dokumentais to įrodyti neįma
noma, nes prieš tiek metų Tu
rkijoje nėra buvę vedama jo
kių metrikų. Tačiau Ismaelis 
turi visiškai patikėtinų savo riuomenės 
amžiaus liudininkų. Visas jo 
kaimas įtikinėja, kad senis Is- 
maelis, kaip prieš dešimts me
tų pasakodavę seniausi to kai 
mo gyventojai, gimęs tais 
metais, kai gaisras sunaikinęs 
beveik visų tų kaimų. Iš už
silikusių užrašų gi matyti, 
kad toks gaisras ištiko tų kai
mų kaip tik 1803 m.

Ismaelis sakosi norėjęs ap
sivesti būdamas devyniolikos 
metų. Turėjęs nepaprastai gra 
žiu sužadėtinę Ainų, dabarti
nę savo žmonų. Ji yra septy- 
neriais metais jaunesnė už jį.
Abu nuo pat mažens kartu au
gę. Abu mylėjęsi. Deja, Isma-

tikimai laukusi, iki jis sugrį
žęs. Tad ir apsivedę. Susilau
kę tokios gausios šeimos, kad 
šiuo metu nebegalį ir suskai
čiuoti. Nei Ismaelis nei jo žino 
na nebegali atsiminti, kiek, 
būtent, juodu yra turėję vai
kų. Du sūnūs daugiau kaip 
prieš 80 metų žuvę 11853—5b 

turkų kare su rusais dėlm.
Krymo. Iki šiol gyvi tebėra joje veįjtgj0 jj. m amžiaus 
likę dar keturi sūnūs ir trys 
dukterys. Savaime supranta
ma, ir jie visi turi jau labai,

minėjimų.

Paskutiniu laiku Dr. Vydū- 
gausias šeimas. Vien Ismaelio •no sveikata kiek pablogėjo, 
vedybų šimto metų sukaktu-! J*8 ?y^ogi Berlyne, 
vių vaišėse pas jį dalyvavo
105 jo šeimos nariai. Ismae-

eliui tekę eiti į kariuomenę, į anūkai h* anūkės jau bu- 
Anais laikais būtų galėjęs iš- vo atsinešę, o kai kurie ir at 
sipirkti nuo kariuomenės prie sivedę i tas vaišes savo anu- 
volės, tačiau buvęs neturtin- kus ir anūkes. “L. A
gas. Be to, išsipirkimas iš tu
rkų kariuomenės anais laikais 
kaštuodavęs keturis dukatus, 
o Ismaelio tėvas, girdi, jei ir 
būtų turėjęs tiek pinigų, nie
kad nebūtų taip brangiai mo
kėjęs už savo sūnaus išpirki-

Claręnce Collins ir jo brolis John policijos sulaikyti ry
šium su nužudymu lieut. Paul La Master. Jiedu sugauti 
miške netoli tXC_stovyklos. (Aome telephoto)

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 4 Diena
Jie užklausė Numylėtinį ko

kį ženklų jo Mylimasis turėjo 
savo vėliavos. Jis atsakė: ‘Mi 
rusiojo ženklų’. Jie klausė jį 
kam Jis tokį ženklų nešiojo. 
Jis atsakė: Kad Jis sykį mi
rė ir buvo nukryžiuotas ir kad 
tie, kurie didžiuojasi esanti Į 
Jo numylėtiniais, turi sekti 
Jo žingsnius”.

Balandžio 5 Diena
Mūsų Viešpats Jėzus Kris

tus troško ant Kryžiaus ir 
norėjo gerti: Mūsų Panelė y- 
ra gyvas pasigailėjimo, malo
nės ir vilties šaltinis.

Dr. Vydūno 71 m. 
Sukaktuvės

Kovo 22 d. žymiausiajam 
Mažosios Lietuvos veikėjui, 
rašytojui dr. Vydūnui suėjo 
71 metų amžiaus. Klaipėdos 
“Aukuro” draugija tautos

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, 11 valandų 
prieš piet bus ypatingai gra
ži ir įdomi radio programa, 
transliuojama pastangom Pro-

■ kultūrai kelti suruošė Klaipė- 'dėtus pinigus.
Pinigai apdrausti iki $5,000.

RHEUMATISM
ftltlIVI IN FIW MINUTII

To rclieve the tortoring paln of Rheuma- 
tfem, Neuritb, Nctiralgla or Lumbago. In a 
few minutes, «et the Doctor’e formule 
NURITO. Depenšable—no opiatee, no nar- 
eoti<*e. Doea the work qalckly—mušt relleve 
*nnt paln. to your aattefactlon In a few 
minutes or mnney bark at Druinrhta. Don't eutler. Ūse NURITO oo thta guarantee toįsy.

Lieut. Paul La Master, ko
mendantas CCC stovyklos ne
toli Mount Carroll, III., šio
mis dienomis nužudytas dvie
jų negrų, kurie bandė apiplė
šti stovyklos ofisų ir pagrob
ti pinigus ataiųatus algoms.

(Aome telephoto)

Turėdami Ką Nora Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arto 
Norėdami Kų Nora Pirkti. Atminkite ‘Dr-go’ Olassified Skjr

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Katalikišku Laikrašti* Yra Jūsų Geriausia* Draugas. 
Kaipo Toksai” DraugasM UŽsipelnija Jūsij Pilnos Paramos.

BAISIOS PENITENTŲ 
BROLIJOS VELYKINES 
ATGAILOS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Anų dienų skaičiau kun. V. 

Duschak, S.V.D., straipsni vie 
name žurnale apie panašios 
brolijos veikimų Filipinų Sa
lose. Filipinų Penitentai, taip
gi, plaka save arba pasamdo 
kitus juos plakti einant pro 
mažus miestus. Kiti tos salos 
“atgailotojai” būna pririša
mi prie medžio kryžių. Ta
čiau, šie Penitentai pridengia 
savo veidus balta skepetaite 
ir ant galvų nešioja žalių me
džio lapų vainikų. Ir šie Pe
nitentai neklauso kunigų mi- 
sijonierių patarimo Ir nesi
liauju darę viešos atgailos.

Mūsų Motina Bažnyčia mu
ms nurodo, kokios atgailos y- 
ra tinkamiausios ir draudžia 
viešų, žiaurių ir tikrai nežmo

Keisticio 
Loan and Boilifing 

Ass’n No. 1
Duoda paskolas ant pirmų 

inorgičių nuo 5 iki 20 metų. 
Išmoka 4-tų nuošimtį už pa-

Antrašas:
3236 South Halsted St.
Telefonas — CALUMET 4118 

Sekr. — Jos. M. Mozeris

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

I.ENGVAIS I8MOK£JIMAIS

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

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIKIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. j-

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

niškų atgailų darymų. Tokie 
žiaurumai dažniausiai būna 
šėtono gundymai ir nereika
lingas kūno kankinimas. Kai 
kurie šventieji plakė save ir 
kitokiais būdais vargino sa
vo kūnų, bet ne tokiais vie
šais aktais, ir netaip žiauriai. 
Šventieji ir šventus gyveni
mus vedė. Bet kiek yra žino
ma iš Penitentų gyvenimo nė
ra nė vieno šventojo. Tik reik 
stebėtis jų ištvermingumu!

P.P.Č.

i Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
i*. --- -

Telephone YARds 1001 '

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

-Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westem Avenue
Panedčlį, Utaminke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 

Rez. TeL Republic 5047

J

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

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

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

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

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.

DR. P. J. BEINAR
(BE 1K AHA U S KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6y00 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yarda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 iiopiet 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 Scredą 

Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį

AMERIKOS UETrUVlŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Tek 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. reL GROvetuU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Bubatomis Cieeroj
1446 So. 49th Court

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. STRIKOL’iS
PHYSiCLAN and SUKGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YAROa 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Tel CANal 6122.

DR. S. BIEzIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Cahfornia Avė.

1 Telefonas REPubbc 7868

Office Plione Res and Oftiee
PROspect 1028 2359 S. b e a vi 11 St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANul 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CMlRURGAS

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

pagal sutartį.

TeL LAPayette 8016

DR. G. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Falrfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vaL vakaro 
bsluaadianiaia ir Trečudieuuu* 

___ Pa<ai SaUių,________

TeL CANal 2345

DR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavltt Street 
T e L CANal 0402

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos 

CH1CA00, 1LL.
Telefonas MIDway 2880

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

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 vaL vakaro

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitartus

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

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

TeL YARds 5921
Res.: KENvood 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 6:30 — 8:30 vakare
________ ir pagal sutartį_________
TeL Calumet 5974

OFISO VALANDOS:
9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek

madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
4 DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėltoinis Į atgal sutartį.

Tel CANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
TeL YARds 2246 >

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: uuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tel Yarda 0994 

Pirmedienluie, Treč^diaiuau u
u.iaŠ
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LABDARIŲ DIRVA
Labdarybės Centro 
Susirinkimas

Labdarių Sųjungos mėnesi
nis susirinkimas įvyko kovo 
29 d. Dievo Apvaizdos para
pijos salėj 8 vai. vak. Susirin
kimų atidarė pirm. A. Bacevi
čius, maldų atkalbėjo iždinin
kas kun. ig. Albavieius. Pro
tokolas iš praeito susirinkimo 
priimtas taip, kaip skaitytas.

Kuopų raportai: 1-mos kuo
pos 1 atstovas; raportavo, kad 
rengia vakarų kartu su kitoms 
parapijos draugijoms parapi
jos naudai. 2-ros kuopos 2 at
stovai; kuopos pirm. M. Pa
vilionis raportavo, kad kuopa 
atgyja, jau turėjo du susirin
kimus, turi kasoj pinigų ir 
rengiasi prie kapinių dienos. 
3-čios kuopos 2 atstovai; tu
rės vakarų balandžio mėnesį 
ir rengiasi prie viešos rinklia
vos Ciceros mieste. 4-tos kuo
pos 5 atstovai; turės parengi
mų balandžio 23 d.; 5-tos kuo
pos 1 atstovas; rengiasi prie 
kapinių dienos, gegužės 30 d. 
6-tos kuopos 1 atstovas; ren
giasi prie vakaro gegužės 14 
d. 7-tos kuopos 1 atstovas; or
ganizuoja visas draugijas prie 
vajaus, sukėlimui fondų, sta
tymui seneliams prieglaudų. 8- 
tos kuopos 3 atstovai; rengia
si prie “bunco party” balan
džio 2 d. 10-tos kuopos 1 at
stovas; kuopa gerai gyvuoja. 
Parengimas su krutamais pa
veikslais neįvyko, nes perdaug 
norėjo už krutumus paveiks
lus. 23-čios kuopos 1 atsto
vas; rengiasi prie ankstyvo 
pikniko.

Raportas iš a. a. Agotos į

ro kapinių. Budas Šv. Kazi
miero kapinėse turės sekan
čios kuopos: 3, 5, 6, 8, ir 10 
kuopos. Į piknikų Vytauto pa
rke nutarta padaryti įžangos 
tikietus po 25c ir išdalinti po 
visas parapijas.

Nutarta užmokėti insurance 
už namų, kuris randasi Chica- 
go Heiglits.

Priimtas pakvietimas į ge- 
rb. kun. A. Lankaus pagerb- 
tuvių puotų, kuri įvyks Sbore- 
land viešbuty j, Grand Ball- 
room, 55th ir Outer Drive, ba
landžio 16, 7:30 vai. vak. Ge
rbiamam kun. A. Linkui bus 
įteiktas Lietuvos Didžiojo Ku
nigaikščio Gedimino ordinas. 
Susirinkimas pageidavo, kad 
visi labdariai dalyvautų imi- 
nėtoj puotoj.

Ūkio nuomininkas M. Šil
kas pranešė, kad vienas kai
mynas nori pakelti tvorų į 
labdarybės ganyklų per 3 pė
das, apie 2 blokus plotų! Tai
pgi, Šlikas reikalauja, kad bū
tų padidinta tanka pieno Le
nams plauti, nes sveikatos de
partamentas reikalauja. Tas 
visas reikalas pavestas Lab
darybės ūkio komisijai.

Labdarybės centro sekreto
rius P. Fabijonaitis tebeserga; 
jo vietoj sekretoriauja Z. L. 
Gedvilas.
Finansai

Iš praeito susirinkimo ka
soj buvo $7,155.40.

Susirinkime įplaukė $40.00.
Viso — $7,195.40.
Išmokėta per kovo mėnesį 

r- $139.22.
Kasoj liko — $7,056.18.
Susirinkimų uždarė pirm. A. 

Bacevičius, maldų atkalbėjo

Iš 3-cios Kuopos 
Veikimo

CICERO. — Paskutinysis 
Labdarių Sųjungos 3-čios kuo 
pos mėnesinis mitingas buvo 
gausingas. Dalyvavo visų dr- 
gijų atstovai. Rodoma didelio 
susidomėjimo planuojama sta
tyti senelių prieglauda.

Padarius pranešimų iš lab
darių centro, visi džiaugėsi 
centro veikimu. Pranešta, kad 
bus išleista lietuvių kalboj 
knyga apie Šv. Kryžiaus ligo
ninę. Toj knygoj bus daug ži-

CICEROS LIEIi™ NAUJIENOS
berods, yra ligonių prižiūrė
toja. Linkime greit pasveikti.

Kasmauskienės laidotuvių: A. gerb. kun. Ig. Albavieius.
Bacevičius ir M. Sudeikienė 
raportavo, kad jiedu rūpinosi 
laidotuvėmis. Graboriui Ežer- 
skiui užmokėjo $124.50, už duo 
bę $10.00; dėl šiek tiek tinka
mesnio aprėdymo vaikų laido
tuvėms, ir jų maistui, išmo
kėta $74.25. Raportas priim
tas su pagyrimu už rūpestin
gų darbų našlės laidojime.

Jovarauskas pranešė, kad 
3-čia kuopa rengiasi prie ‘Tag 
Day’ Ciceros mieste ir prašė, 
kad visos labdarių kuopos ge
lbėtų prisiųsdamos kuo dau
giausia rinkikių. Rinkliavos 
diena dar nepaskirta, jeigu 
Chicagos labdariai nurodytų 
kokia diena būtų chicagiečia- 
ms parankesnė, tai ciceriečiai 
galėtų gauti tokių dienų.

Ūkyje šulinio kasimas dar 
nepradėtas. Nutarta, kad lab
darybės ūkio komisija nužiū
rėtų tinkamų vietų šuliniui la
bdarybės ūkio ganyklose ir 
kad surastų šulinkasius.

Nutarta rengtis prie kapi
nių dienos, gegužės 30-tos, ir 
išrinkta komisija iš 5: A. Jo
varauskas, Z. Gedvilas, Mat. 
Pavilonis, Ben. Nenartonis ir 
A. Bacevičius. A. Bacevičius 
parūpins gėles ir parašus ant 
dėžučių. Nutarta Vytauto Pa
rke prie baro turėti po 4 bar- 
tenderius iš kiekvienos kuo
pos. Vytauto Parke restoranų 
užims 3-čia kuopa iš Cicero.

Centro susirinkimas pagei
davo, kad labdarybės kuopos 
suprašytų kuo daugiausia au
kų rinkikių ant Šv. Kazimie-

Laik. sek r. Z. L. Gedvilas

Šis - Tas
Balandžio 2 d. įvyko drau

gijos Šv. Antano mėnesinis 
susirinkimas. Nors sus-mas 
buvo šaukiamas atvirutėmis, 
bet nebuvo skaitlingas.

Gautas laiškas nuo Raudo
nos Rožės klubo su kvietimu 
į jo parengimų, bal. 9 d. Taip 
pat prisiųsta 5 tikietai. Kitas
laiškas buvo nuo Lietuvių Renių ir iš Labdarių Sųjungos , , .“ . .... spublikonų klubo taip pat su

veikimo. Ji išleista sąryšy su , • „; , / . i kvietimu i jų parengimų. Be sųjungos 25 metų sukaktuvių!, „ »7.*** .®... [to, žodžiu pakvietė Visų Šve
ntųjų draugijos pirmininkas irpaminėjimu

Vargšų šelpimo komisijos 
nariai — M. Vaičūnienė, Za- 
karienė ir M. Tribičius prane
šė, kad visi vargšai yra aprū
pinti.

Balandžio 26 d. kuopa ren
gia vakarų, į kurį kviečia 
gausingai susirinkti.

Prie kuopos yra susidariusi 
viešosios rinkliavos Ciceros 
mieste komisija iš M. Vaičū- 
nienės, M. Časienės, K. Sriu- 
bienės, A. Kandrato, A. Jova- 
rausko, E. Misiaus, Pr. Pau
žos, A. Zakarienės ir A. Va
lančiaus. Komisijos nariai pra 
nešė, kad prie rinkliavos ren
giasi ir daro visus galimus 
žygius, kad rinkliava pavyk
tų. a

Išklausytas raportas iš Lie
tuvių Katalikų V. V. konfe

rencijos. Aptarta planuojamos 
Cicero lietuvių dienos reika
lai.

Sekantis susirinkimas iš 
priežasties Velykų nukeltas į 
pirmadienio vakarų, baland
žio 10 d. Draugijos prašomos 
prisiųsti atstovus, kviečiami 
nariai, pageidaujama, kad ir 
naujų narių ateitų prisirašyti.

A. Valančius

tos dr-jos parengimų.

DON’T BE GREY
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
tnakes you look old and feel old. 
Try the Modern* Method for Col- 
oring Hair . . . CLAIROL. YouTl 
•ppreciate the quick, pleatant treat- 
ment. No bleaching requir«d to 
■often the hair when you ate 
CLAIROL. You*ll love the resalts 
©n your hair — beautiful, natūrai- 
looking color that defiet deteetion. 
See youraelf aa you vould likę to 
be. See your hairdresser today or 
and thia coupon N0W.

Naturally...vithCBMRM
*• wr» to /oelr for (M> W
GIHUIM CMnl m d>. bottfo.

• The perfect combinadon oi rich oiL lim 
and delicate color that can’t be coplcd 

. a blend that only Clairol containa,

JOAN CIAII, CUttOU Ine
112 Wart «6th St-, Ncw York, N. T.

1 FKJUt booUat. adote* aad anatyata.
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My Baamldan

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN

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

LEONARDAS E2ERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

Pirm. A. Valančius prane
šė, kad šiemet Ciceroj nebus 
bendro išvažiavimo bei pikni
ko.

Nutarta surengti piknikų. 
Vietų surasti ir laikų paskir
ti palikta komisijai, į kurių 
įeina: J. Stašaitis, Fr. Sta- 
nislovaitis ir J. Motekaitis.

Pirmininkas ragino narius, 
kurie turi augusius sūnus, pri
rašyti dr-jon, gegužės 7 d.

Velykų rytų mūsų bažny
čioje bus iškilmingos pamal
dos. Per procesijų grieš para
pijos benas. Nors turime erd
vių bažnyčių, bet Velykų rytų 
žmonės nesutelpa.

Šį Vakaru Marijonų 
Rėmėjų Susirinkimas

CICERO. — Šį vakarų, ba
landžio 5 d., tuoj po pamaldų 
įvyks trumpas Marijonų Rė-

Pereitų savaitę E. Čerkaus- 
kienė paslydo ir sunkiai susi
žeidė rankų. Ji yra veikli na-I
rė Visų Šventųjų draugijoje,

tA. A A
STANISLOVAS PAMEDIS
Mirė bal. 4 d., 1933 m., 6:- 

3o vai. ryto, sulaukęs pubės 
amžiaus.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijoną, po tėvais Ven- 
gaitė, sūnų Stanislovą Jr., 4 
posūnius: Joną, Pranciškų Juo
zapą ir Viktorą, podukrę Ma
rijoną, seserį, pusseseres, pus
brolius ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 12316 So. 
Peoria Street.

Daidotuvėa įvyks šeštadienį, 
balandžio 8 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, Wes Pullman, Illi
nois, kurioje įvyks gedulingom 
pamaldos uz velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ge8 ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus, posūnat, 

I’odnkrė, Sesuo, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Gimiaės.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. HermJtage Avė.
4447 South Salrfield Avenue

__________ Tel, LAFAYETTE 0727________

V TT A T koplyčios visose 
L/ X Iv 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTnCKRAfl

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
North Wes t e rn Avė. Chicago, Illinois

Telefonas SEELEY 6103
Bkyrlo randasi ikarai n«e Hotr Sovtahn Kapinio, N00 W«| UltS IkMl

=============================
mėjų 21-mo skyriaus susirin
kimas parapijos mokyklos ka
mbary. Nuoširdžiai kviečiami 
.visi rėmėjai ir “Laivo” skai
tytojai skaitlingai susirinkti; 
išgirsite raportų iš įvykusio 
vakaro, taip pat pasitarsime 
kitais svarbiais reikalais.

V-ba

PLA TINKITE “DRAUGĄ’

Urba Flovver Shoppe
4180 Archer Avė.

Fhoue LAFAYETTE MtX>

Gėlea Mylintiems — Vt-Btuvėuu — 
llaaklrtaniM — LAfcloCavf 

LapiioAliiiaiii^

PADEKONfi

A. > A 
BOLESLOVAS JANKAUSKAS

Mirė Kovo 26 dieną, 1939 nu, o po gedulingų pamaldų šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse 
Kovo 29tą dieną. ....

Šiuomi reiškiame gilios užuojautos žodžius kun. Petrauskui, 
kun. Gasiunul ir Marijonų Tėvams už gedulingas pamaldas, ir 
komp. prof. A. Pociui. Toliau, dėkojame visiems giminėms, kai
mynams ir drauguins už lankymą pašarvoto velionio namie, už 
pareikštus mums užuojautos žodžius, už šv. Mišias, už gėles, vi
siems grabnešiams iš Keistučio Kliubo, Jaunų Liet. Tautiško 
kliubo ir Teisybės Mylėtojų Draugijos.

Dar dėkojame visiems dalyvavusiems gedulingose pamaldo
se bažnyčioje ir lydėjusienis į kapines.

Pagalios reiškiame širdingą padėką laidotuvių direktoriui — 
P. J. Ridikui, už sumanų ir rūpestingą patarnavimą ir tvarkių 
laidotuvių surengimą.

O tau, mūsų mylimas pusbroli, po ilgų kančii, šiame pasau
lyje, lai Gailestingas Dievas suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę liekame,
Fl'SBltOEIS STANISLOVAS KI NEVICU S IK ŠEIMA

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Spausdiname:

Serijas
Tikietus
Plakatus
Posterius _ 
Progranms
Įvairius Atsišaukimus

Bilas
lėliškus
Konvertus 
Konstitucijas 
Kvitų Knygeles 
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ
J

F

'I

L
; n

'j DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU AMPCpatarnavimas 
AmDULftlIbC dieną ir naktj

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

1.1. Zalp 
Aftert V. Pttkąs 
P. 1. Migs 
AntĮiony B. Pilkus
Lachantiia ir Susai 
I. liulevičius
S. P. Mažeika
Aliaus M. Pfcilliiis

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Westeni Avenue 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St 
Telefonas YABds 1419

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhnan1270

4348 So. California Avė.A*
>72Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Latnanica Avė. 
Phone YABds 4908



CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Atitaisoma
Netiksli Žinia

John Troy, kuris yra golfi- 
•ninkas profesionalas, prašo 
pranešti, kad jis nieko, ben
dro neturi su golfo praktika
vimo vieta, esančia prie S. Ca- 
lifomia ir W. 67 g., kaip 
“Draugo” 68 numeryje buvo 
rašyta. Jis, kaipo profesiona 
las golfininkas, darbuojasi vie 
name žymiame golfo klube. 
Šiuo netiksli apie jį žinia ati
taisoma.

jau po šv. Mišių, parap. svet.
Pinu. S. Jesulaitė padarė 

pranešimų, jog šešios mergai
tės galės nuvažiuoti ir pama
tyti broadcasting stotį Mer- 
ehandise Mart, pirmadienį po
Velykų, 9 vai. vak.

Kun. A. Valančiui uždarius
susirinkimų malda, visos na
rės pavaišintos ‘refresbments’.

W.B.B.M.

Velykų Iškilmes 
Marijonų Seminarijoje

Kaip pernai, taip ir šiemet, 
Tėvų Marijonų Seminarijoje, 
Hinsdale, III., Prisikėlimo iš
kilmės, Velykų rytų, prasidės 
6 valandų ryto.

Trečiadienis bal, 5 d., 1939

Town of Lake Žinutė
Nekalto Pras. Pan. Šv. me

rgaičių sodai ici jos susirinki
mas įvyko balandžio 2 d. Sus
nų atidarė kun. A. Valančius, 
dvasios vadas malda.

, Iš dvasinės puotos raportų 
išdavė H. Venzelaitė. Pasiro
dė, kad 45 mergaitės dalyva
vo “in corpore”.

Daugiausia kalbėta apie pa
vasarinį šokių vakarų, balan
džio 15 d., Palady Ballroom, 

x 34.50 Archer Avė. Įžanga 40 
eentų. Grieš Cbarlie Hess and 
his orchestra. Visos mergai
tės apsiėmė pasidarbuoti to 
vakaro pasisekimui. Taip pat 
mergaitės apsiėmė patarnauti 
Federacijos vakarui, kuris į- 
vyko tų pačių dienų, parap. 
flalėj.

Motinų dienoj, geg. 14 d., 
2.30 vai. popiet, Davis Sq. pa
rke salėj motinoms pagerbti 
ruošiama graži programa. Bus 
patiektas motinoms užkandis 
ir kiekviena gaus po gražių 
dovanėlę. Tų rytų mergaitės 
“in corpore” eis prie šv. Ko
munijos savo motinėlių inten
cija. Susirinkimas įvyks tuo-

din, kuri “burnas sutepė”. 
Labai ačiū.

Dabar prieiname prie lošėjų. 
Livija — Valerijai Kraučiū- 
naitei, kuriai dėkojame už gra 
žiu, pritaikintų muzikų. Ma
ksima buvo Adelė Mickaitė, 
Iria — Agnietė Saučiūnaitė, 
Lea — Cecilija Kvietkiūtė, 
Rebeka — Zofija Gimbutaitė, 
Klodija — Viktorija Pasiske- 
vičiūtė, Trys dvasios — Rožė 

Vl* Yankauskaitė, Vitalija fSpirau 
skaitė, Mildreda Rudakaitė. 
-Appija — Elena Pauliūtė, Ly-

resu 2653 W. 43 St. Tai ge
rai patyrę rūbsiuviai. Savo 
amato jau mokėjo ir Lietuvoj. 
Amerikoj vien tuo amatu vi
sų laikų užsiėmė. Todėl turi 
ilgų metų patyrimų ir savo 
darbų atsakančiai atlieka.

Prieš šventes p-nai Nava- 
kauskai yra ypač “busy”, bet 
pasirengę visus kostumerius 
kuo geriausia laiku aprūpiu 
ti. Tik kostumeriai prašomi 
nesivėluoti su savo orderiais. 
Savo darbo gerumu, greitu
mu ir kainomis patenkina vi 
sus ir visada. Rap.

Duosnumas be meilės tai ar 
ba tuštybė, arba paties savęs 
apgaudinėjimas.

Choras Prisiruošęs 
Prie Velykų

MARQUETTE PARK. — 
Parapijos choras, vnd. muz. 
Janušausko, gražiai prisiruo- 
šė prie Velykų šventės, tad 
šių savaitę choras repeticijos 
neturės.

Velykų rytų choras “in co- 
rpore” eis prie šv. Komuni
jos.

Balandžio 30 d. choras re
ngia gražų vakarų. Bus at
vaidinta “Tas nelaimingas 
Buikas”. Po programos bus 
šokiai. Bilietų galima gauti 
pas choristus-tes. Programa 
prasidės 6:15 v. v. Tad pra
šomi nesivėluoti.

Pranešimai
Žemaičių Kultūros klūbo 

svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 13 d., 
Hollywood salėje, 2417 W. 43 
St.

Antanas Rudokas, fin. sekr.

#§Scratching
/Z" RElRELIIVI ITCHING SKIN Q<//<A/y 

E vert the moat įtubbom Itchlng of eczenta, 
blotchss, plmplea, athlete'a foot. ruhes and 
other eztcrnally cauacd sktn eruptions, 
ąuickly y leidi to pūro. coollng. antlneptic. 
Ikjuid D.O.O. PRESCRimoN. Ctear. greose- 
lessi and Btaiuloau—drlea fast. Ita gentie 
olli soothe the Irrltatlon. Stopa the moat 
intense itchlng in a hurry. A 36c trial bot- 
tk). at all cfrug store*. provcs lt—or your 
mnuey back. Auk for D.O.O. PRCKRIFTIOM.

COUPON

Su Pirkiniu 
$1.00 ar Daugiau 

Ir šiuo Kuponu 
Šios štampos duo

ti damos apart regu
liarių Štampų Kuponas Ge
ras iki šeštadienio, Bal. 8.
Vardas ................................. «•
Adresas .......................................

Tik Vienas Kuponas 
Kostnmeriui.

CLASSIFIED
pardavimui iotai 

Parsiduoda S lotai; ant Franelseo 
gatvės, arti 98th Rt.; 10 minutų iki 
Westem Ave. Verti >1500.00; ati
duosiu už $300.00; Verta ap/.iOiMl 
šią vietą, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 West Cul- 
lertnn St.

PARDAVIMUI
6-kambarlų mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; furnacu apšildomi; arti 
mokyklų, parkų, krautuvių. 6704 
South Artestan Avenne, Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverna. 
Renda $25.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro Ir žmo
nos. 4601 R. Hermltage Avė., Chl- 
eago, Illinois.

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai. 

Šiltu vandeniu "šildomas, po 6 kam
barius, viskas naujausios mados.

t 1028 R. 47th Conrt. Cicero. TIUtmHs.“Piloto Duktė”
Atvaidinus

BRIGHTON P ARK. — Pi
rmiausia noriu padėkoti
siems, kurie mums “Piloto 
Duktė” gerai atvaidino. No-
riu padėkoti “Draugui” u*! gija — Elena Sadauskaitė, A- 
korespondencijų įdėjimu K-' fra _ Leokadija Sutkus, Fau 
tikrpjij, žinau, kad į “Drau- stina _ R<)žė Yankauskaitė.

99go" piknikų visi Vyčiai 36 Maža numirėlė — Loretta 
Kvietkiūtė, Vaidelutės: Ser- 
vija — Eugene Norvilas, Ru- 
bija — Adelė Mickaitė, Stella

kuopos atsilankys.
Taipgi noriu tarti ačiū Bu-

drikui, Peoples Fumiture ko-
mpanijai, “Margučiui” ir Ša-- HeBa Sadauskaitė. Somos
ltimierui už skelbimus per ra-
dio.

Dabar noriu padėkoti mūsų 
“backstagemen”. Nuo lapkri
čio mėnesio Bernardas Kviet- 
kus ir Justinas Vilkanskas,
Kvietkų name dirbo sceneri- 
jas. Vėliau prie jų prisidėjo 
Aleksas Nakutis, Edmundas 
Šarkauskas ir Jonas Paulius.
Be jų, nebūti) buvę taip ge
rai atlikta.

Mūsų rezisorei Zofijai Pau- 
liūtei labai ačiū už gerų mo
kinimų. Vakaro vedėjui D. Va 
rnui ir darbininkams: P. Še
pikui, Ed. Churui, K. Joman
tui, V. Baliui, K. Zickui, Sta
sei Sabutis ir mūsų bučeriui, Į BRIGHTON PARK. — Pra 
o šiuo laiku “mooferiui” B. nas ir Ieva Navakauskiai už- 
Klimui širdingai ačiū. laiko rūbų siuvimo, taisymo,

Negalim užmiršti Sue Re-Į valymo ir prosijimo šapų ad-

moterys, krikščionės — Tul- 
lija — Eugene Norvilaitė, A- 
ntonia — Marija Gailiūtė, Sy- 
ra — Zofija Leliugas, Nemis 
— Mildreda Rudakaitė, Tar
naitė, Rufila — Agnietė Sau
čiūnaitė, Agrippina, karalie
nė, Vitalija Spirauskaitė, šo
kikės: Virgilija Kvietkiūtė, 
Emilija Paukštytė, Loretta 
Kvietkiūtė, Valerija Krukai 
tė ir Dolores Krukaitė.

Visiems kurie atsilankė ta
riu ačiū už atjautimų mūsų 
darbo. “Trumpanosė”

Turi Daug Darbo

KLAUSYKITE

New City Fnitn Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

Midwest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

TRIKRYLS
DEPARTMENT STORE

2110-14 W. Cermak Rd.
IŠPARDAVIMAS KETVIRTA D., PENKTAD.

IR ŠEŠTAD. BALANDŽIO 6, 7 IR 8

KUPONAS «■■■■■

Womenft Genuine

Mickey Frocks
assr.-as:
► puikioje .Į,
\ .l.itlnKkos ir <«dr'*« .J".

Su kuponu — kiekviena

IK U P O N A S

EKS.iS’ PIU.0W CASES

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tired, uncomfortabie? Try 
Murinę, lt contains 7 help.
(ui ingredienta which 
deanse and dear eyea red- 
dened from fatigue—make 
your eyea feel dean, fresh.
alivel Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (įtampa 
or coin) with your name and addreaa to The 
Murinę Co„ [lept. MF • Chicago, III.

ĮP/iVE, ( 
& E Ve s Cfcan tr\ 

S n o t h •* s

AT ALL DRUG STORES

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS 

Mūrinis namas; 4 kambariai vir
šuj, i apačioj; furnacu apšildomas; 
garadžius. Atsišaukite: 3421 South 
Kpringfiekl Ave. Tel. I4twndale — 
•201.

55 49
1 Pora įdėta | Dėžę

Puikiai Išsiuvinėtos ant geros rūšies apvalka
lo. Išskalbtos, gatavai vartoti. Su kuponu. 
D*žė.

Women’t

Crepe Gowns
Padarytos Iš Wlndsor Wa- 
shaaredy krlnkle crepe. Ne
reikia prosytl. Paatel spalvos. 
Hegullarės Ir ekstra didelės 
mleros Su kuponu.

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pienine ir groser
nė. Biznis gerai Išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje. Clceroje, arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 Ir 
4 gražius kambarius. Grosernėje J- 
rengtl visi flksčerlal, yra Ir naujas 
elektrinis šaldytuvas Ir pilnas pir
mos rūšies atakas. Gera priežastis 
pardavimui. Atsišaukite pas savinin
ką: W. Stankus, 1325 South 50th 
Cmirt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment bulldlng: 4 6-kambarių 
fletal; garo šiluma; lotas 60x125: 
(eigos $190.00 J menes). Marųuette 
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa- 
siulijlmą. Atsišaukite: 6022 So. Falr- 
flelu Ave., tel. Prospeet 4201.

RENDON PLOTAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai: 
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 S. 
Mason Avenne.

PARDAVIMUI BUNGALOW
6-kambarlų bungalovr. Priežastis 
pardavimo — Ilga. Neatmesime pro
tingo pasiulljimo. Atsišaukite: 6537 
South Arteslan Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
t-aukštu medinis namas. 4 — 4-kam- 
barlu fletal. Skliautuotos tarpdurys. 
Įtaisytos vanlos. Įelgos per metus — 
$1.104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
fram Street. Chicago. Hllnols.

PARDAVIMUINAMAS 
Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis 
namas, Brlghton Parke. Parduosiu 
ar mainysiu ant senesnio namo. 
John P. Sliuikowiez, 6912 So. Wes- 
lem Avenne. Tel, Ijafayctte 1156,

PARDAVIMUI ŪKIS
160 akerų ūkis. 90 akerlų dirbama 
žem6; 70 akerlų miškas. 11 budl- 
nlnkų. Nėra mortgage; neapgyventa. 
Galite užimti kad Ir rytoj. Biznio 
vieta; didelis vasarinis rezortas. 
Kaina buvo $18,000. Dabar $10,000

— cash kaina. Įmokėkit $6,000 'ar 
87,000, likusius ant morgičlo. 
John Sehultz, Route No. 1, Box 
40, Irons, Miehlgan.

PARDAVTMUI
Parsiduoda grosernė Ir pieninė. Vieta 
gera. Visi (rengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai. 8) mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite namą mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero, Park Holme arba 
Marouette Park. Atsišaukite: 1538 
South 60th Avenne, Cicero. Illinois.

KAM REIKALINGI vėliausios išdlr- 
bystės, pilno (rengimo bučernės fik- 
čerlal. Inimant registerj. svarstykles 
Ir skaičiavimo (addlng) mašiną. 
Viskas gryno ąžuolo Ir kuogerlauslam 
stovy. Parduodama, pigiai. Kreiptis 
adresu: 2900 So. Emerald Ave.

PARDšVTMUI
Nuosavybė — Roomlng House. 14 
kambarių. Karštuvą ndenlu apšildo
ma. trys vanlos; 2-karų garadžius; 
lotas 36x190; (eigos $200.00 ( mš- 
nes). Parsiduoda pigiai. Savininkas: 
48 North Lotus Avenue. Tel. Co- 
umhus 4951.

Genuine Cannon

SHEETS
VlRlUksl balti, tlnomoo <1/1 Ją 
gero* nr«lojimo kokybe*. Re- 
gullsrė kaina $1.19. Hu ku
ponu©

K U P O N A S I IK U P O N A 8

Cenuine Cannon

PILLOW CASES
Mleros 42x34 ir 45x86 
colių. Grynai balti, at
liulėti Ir gatavi vartoti. 
Regularė 29c verti. Su 
kuponu. Kiekvienas.

C.AJNINOIM
f Cl 9H o U M 1 1 o » A s T 17

Iškirpkit šiuos 
KUPONUS

ir atsineškite juos 
į mūsų

KRAUTUVĘ
Šie dalykai nebus 

parduodami už 
šių kainų be

KUPONŲ

KUPONAS

39
IK U P O N A S I

T

Genuine Cannon Towels
20x40 colių. Extra 
sunkumo, dvigubo 
terry. Orynal balti 
su spalvuotais kra
štais. 25c vartės. Su 
kuponu

for 44
ii

Turtai virt
0S.MM.9M.M

Reoervo
$SM.0Oe.M

4%

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Comer Archer and 

Sacramento Ave.)
Phone LAFAYETTE 0461

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

$5,000.00
ISmokčjora 
Už padėtas 

pinigus
Duodam Paskolas ant l-mų 

MoTgiėių
Safety Deposit Dežntea Galima 

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

nų, S ubą tom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV- 
IN6S & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKA8, 8e«.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospeet 0745-0746
Whole«al« Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Pas mus galima gauti tikrai Lla- 
tuvlšką Importą Valstybiną Deg

tiną.
Mes Ir Visi MQsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dalmldas 

Savininkai

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 fl. po 5 kambarius, mūrinis namas 
apie 11 metų senumo; apšildomas: 
parduos pigiai arba mainys ant fer
mos ar kelių akerų žemės netoli 
Chlcagos.

16 fletų po 4 Ir 3 kambarius: mū
rinis namas; Marųuette Parke netoli 
63rd Rt. Kaina pigi; Rendos $8000.00 
J metus.

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

6 kambarių bungalow, prie 64th St. 
Ir Roekwell. Mainys ant lotų arba 
ūkles Lietuvoje.

70 akerlų ūkis netoli Chlcagos. 
Parduosim pigiai su mašinom Ir ata
kų; gera žemė prie molio.

Taipgi turime gerų Ir pigių lotų ne
toli Marųuette Park tr kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. VII4MAS,
•800 So. Maplewood Avenue.

Kam Kankintis?

GAUKITE 

MUSŲ 

T HERMIO 

PERMANENT 

WAVE

Mes nevarto Jam nei mašinos, 
nei elektrtkos. Garantuojame su- 
garblnluott bite kokios rūšies 
plaukus. $5.60 vertybš — šia sa
vaitę tiktai $4.60.

BERNIOT’S BEAUTT 
S H O P

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. HermitagA T«L Yardi 2771 

16 metų patyrimo.

UNTVERSAL
RESTAURANT

ModernliklAiuU ir Pato- 
fiansla Valgykla 

Brldgeporte
750 W. 31st Street

A. A. NORKUS, savininkas
Tel. Victory 9670

— - - - -...... ' - - _________ ________
1


