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T R U M P A I 
Rašo I. Sakalas 

Suomiai pigiai nepaduoda Viipurio 
Amerikos Jung t . Valst. ka

ro laivyno Azijos vandenyse 
viršininkas admirolas Yar-
nell praneša, kad iki šiol ki-
nu-japonij kare jau žuvo dau 
giau žmonių, negu Pasauli
niam K a r e 1914—1918 me
tais . Jei baisus buvo Pasau
linis Karas, per ketverte, mė
ty išžudęs milijonus žmonių, 
padaręs milijardinius nuosto
lius, tai kaip baisus yra kinų-
japonų karas, kur iam suėjo 
dar tik 30 mėnesių. 

P 0 P I E Ž I U 3 PRIIMA ROOSEVELTO ATSTOVĄ 

Tam baisiam kinų-japonų 
karui galo dar nesimato. Tai 
liudija i r James K. Young, 
viršininkas Tarptaut inio Ži
nioms Teikti Biuro Tokio mie 
ste, kuris per keletą mėnesių 
asmeniai tyre padėtj Japoni
jos okupuotose Kinijos srity
se. J i s praneša, kad Japonija 
yra okupavus didelius Kinijos 
plotus, bet labai mažai galu
tinai užvaldžius. 

Amerikos komunistai da
bar daugiau tiki stebuklais, 
negu pačiu komunizmu. Kai 
tik iš Suomijos-Sov. Rusijos 
fronto ateina nepalankios 
jiem*? žinios, savo spaudoj jie 
skelbia jas kaipo stebukle. 
Kalbant apie stebuklus, bene 
didžiausi stebuklą yra patyręs-
Stalinas. J i s tikėjosi su Suo
mija taip greit apsidirbti, 
ka ip Vokietija su Lenkija. 
Bet... įvyko stebuklas. 

KARAS ITALIJAI 
ATNEŠĖ CEROVĘ 

ROMA, vas. 29. — Karas 
tEuropoje Italijai atnešė ge
rove, kokios j i ilgus metus ne 
turėjo ir jautėsi ekonomiškai 

BET SAKO, RAUDONŲJŲ I BRITAI ĮSPĖJAMI 
ĮSIVERŽIMAS NETOLI RŪPINTIS MAISTU 

LONDONAS, vas. 29. — 
Pasaulinio karo laikais buvęs 
Anglijos ministras pirmirin-

Suomiams svarbu daugiau 
nuostolių sukelti rusams 

HELSINKIS, vas. 29. — 1 Komunikate pažymima, kad , k a s Lloyd (Jeorge, par'amen-
susmukusi. Šiandien yra ki- Suomių karo vadovybė šian-; raudonųjų spaudimas Vibor- t o liberalų atstovų vartau j * 
taip. dien vakariniam komunikate . go šone nesustabdomas, nepwii P^J° vyriausybę, kad ji šian 

Milane, Turine ir šiauriniuo pripažįsta, kad suomiai Viipu sant milžiniškų nuostolių. dien visomis priemonėmis ru
se didžiuos? Lombardijos ir ri (Viborgo) miesto šone pa-!Kruvinos kautynės vyksta 25 
Piedmonto pramonės centru* ] a ipS n į u į atsimeta į naujas |mylių ilgio frontu — nuo 
fabrikuose nepaprastas j n- pozicijas ir raudonosios a rmi . Suomi jos įlankos pakrančių 
dėjimas ir dundėjimas. | fab- jos į miestą įsiveržimas neto- iki Vuoksi ežero, 
rikus atvažiuoja traukiniai su limas. Toliau iki ipat Ladogo eže-
britų anglimis ir prancūzų 
žaliava. Ir išvažiuoja su lėk
tuviniais motorais, patranko 

v . . . . . . . . yra tik griaučiai i r iš 
mis, šoviniais ir j varna karo _. . .__."_;_. _x^ i :_^ : 
medžiaga. Tai visa siunčiama 

A .V 1_. . . .,. ,ro pakrančių Mannerheimo h 
Aiškėja, suomiai neapgaili : . . ... . . . T. . 

. . , . , . . . , ,. nija likusi neilauzta ir tenai 
miesto, kurio didesnėn dalis , ° . . . * . 

. v . . -v T . suomiai neįveikiami, 
tik griaučiai i r iš kurio __• . * . . _ . 

. ... . v T .. o I Nežinia kas i vyles raudonie 
civiliniai pasalinti. Suo- . . . v . . < 

visi 

į Prancūziją ir Angliją. 
v t , ,.-, šiems įsiveržus i Vnpuri . Kai nuams ypač svarbu dar didės . \ __ _: A.. 

,. , . ,bama, kad Vokietija susimes 
T. ~ mus rusams nuostolius sukel- ; , 1V .; . 
Italija turi gerovę, o Pran- . . , . suomius su bolševikais taikm . . . A I - i • ti — jų daugiau nukauti i r . . n , euzija su Anglija patenkintos . '. . ° ti. Sakoma, suomiams bus pa-4. XT TU karinius padarus sunaikm t Ė . ' x. , , , . , . ta nepaprasta parama. Nes •''" i • • • + • • tar ta pripažinti Maskvai t e n ir 

Šventasis Tėvas Pijus XI I sveikina Vatikane į audienei 
ją atvykusį J . A. Valstybių prez. Roosevelto personalų ats
tovą Myroną O. Taylorį. (Acme telephoto.) 

• 

Apaštališkas delegatas atvyks 
į Marijony seminariją kovo 5 d. 

POLICIJA PATIKRINS 

Brooklyn'o komunistų " L a i 
s v ė " rašo, kad suomiai paim
ti į rusų nelaisvę, apkasus [ 
raudonajai armijai kasa i r iš» B A U S T Ų DĖŽES 
džiaugsmo gieda: " L a i gy-
vuoj Stalinas!*' " L a i gyvuoj 
Sov. Rus i j a !" 

Gauta žinia, kad apaštališ-j jRylojaus dieną 9:00 vai. 
kas delegatas J . A. Vaisty- šventins keturis marijonų klie 
bėms J o Ekscelencija arkivys! rikus kunigais- i r vieną — di 
kupas Amleto Giovanni Ci- jakonu. 
cognani, D. D., j Tėvų Mari-1 Su apaštališku delegatu at-
jonų seminariją atvyks kovo.vyks ir jo sekretorius monsig 

• 5 d. vakare. I noras Binz. 

šiandien suomių pozicijas rau 
donieji masėmis puola — gy
vieji saviškių nukautųjų la
vonais priekyn veržiasi. 

Raudonieji nuo miesto yra 
už keletos mylių. Šį plotą per 

daugiau. ų 
Suomiai nepaiso tų kalbų. 

J ie ir toliau šaltai pasiryžę 
kovoti su užpuolikais už lai
svę ir nepriklausomybę. 

Žiniomis iš Kopenhageno, 

BRITŲ ORINIAI 
NUOSTOLIAI 

Ar suomiai belaisviai, da
rydami raudonarmiečiam? ap 
kasus, gieda Stalinui ir Sov. 
Rusijai, a r ne, tai klausimas, 
bet kad komunistų laikraščių 
redaktorių galvose dH tokio 
pasakymo gaidžiai gieda, tai 
pripažins kiekvienas buvęs 
kare, ypatingai ragavęs prie
do nelaisvės. 

Paprasta i , krikščioniškose 
valstybėse kiekvienam karino 
menės pulkui yra skiriamas 
kapelionas dvasiniams karei
vių reikalams aprūpinti . Bet 
Sov. Rusijoj kiekvienam di
desniam kareivių pulkui yra 
skiriamas bežbonikų sąjun
gos užgirtas komisaras, kuris 
atsakingas už to pulke karei
vių bedievišką aukojimą. 
Čia labai t inka Psalmės (126,-
1) žodžiai: " J e i VieSputs ne
statys namų, veltu* darbas 
jo s tatytojų". " J e i Viešpats 
nesaugos miesto, veltui budi 

Cooko apskrities r i n k i m e LONDONAS, vas. 29. — 
(balsavimų) boardo pirminin Britų oro ministerija praneša, 
kas Lipsky nusprendė kreip- • kad nuo karo pradžios britai 
tis į Chicagos policijos virsi- praradę 738 lakūnus užmuš-
ninką, kad balsavimų dieną, tais. Tarp žuvusiųjų yra du 
jis Įpareigotų policiją' patik- kanadiečiai. 
Hnti baliotų dėžes, a r jos y 

suomių pozicijas prasiveržti j Karelijos sąsmaukoje sovie-
raudoniesiems atsieis dešimtis tai šiandien naudoja iki 
tūkstančių nukautųjų. 'divizijų. 

v , i ti. Nes ka ip pirmiau, taip 
I jos savo šalyse neturi pakan- * * .. r i t on ja iki Vnpuri ir dar k a / r A „ i ; 
i ' . « i -, , -, , , . Kia.ndip-n suomiu nozie.n»te rau1 ''* r Angį 
karnai tabrikų, kad būtų ga
lima viską karui pasigaminti 
ir darbą sparčiai atlikti . 

Italija yra stambiausia neu 
trali valstybė Europoje. Pa
sauliniu karu pasimokė ir p ra 
gūdrėjo. Kas nori, tegul ka
riauja, o Italija nusprendė 
tuo naudotis. Italijos vadai 
jaučiasi j ie tuo būdu tautai 
pasitarnauja. 

< • < 

MOLOTOVAS VAIŠINO 
AMERIKOS AMBA
SADORIŲ 

I MASKVA, vas. 29. — Va-
| dinamas " p r e m j e r a s " ir užs. 
i reikalų komisaras Molotovas 

čia surengė vaišes J . A. Val
stybių ambasadoriui L. A. 
Steinhardtui. Tas padaryta a-

pintirsi maisto ištekliumi. 
Ir normaliais laikais Angfi 

jai reikalinga daug maisto 
gauti iš svetur. Šiandien mai
sto iparsisiųsdir' »as -žymiai 
pasunkėjęs — toli :unke>nis 
nei pasaulinio karo laikais, 
pareiškė Lloyd George. 

Anot jo, mai< ištekliaus 
žvilgsniu Vokieti pozicija 
daug patogesnė. Vo įja iš 
visų Europos žemyno 'alių, 
ir net iš Azijos, gali gauti 
maisto. Kitaip yra Anglijoje, 

ja šiandu i turi išmai
tinti gausingą kariuomenę, 
laivyną ir pagaliau iki 46 mi
lijonų gyventojų. 

J is sako, kad vyriausybė 
šiandien turi daugiau rūpintis 
maisto ištekliumi, negu Suo-

!0 mijos likimu. J o nuomone, 
vyriausybė neturi reikalo pa
kilti prieš sov. Rusiją, nes tai 

n A \ r A r* A n T KTT m M A T V A H n A o esąs n e P a P r a s t a s sli(lus k e ] i a s 
P A V A S A R Į N U M A T O M A S j p r a d ė t i karą su bolševikais. 

T I K R A S I S K A R A S O R E 

PARYŽIUS, vas. 29. — Čia 

biejų šalių draugingumo su- ir k0kia lėktuvine mokykla. 

vyrauja nuomonė, kad pava , | jQ KROATU VADI) 
sarj numatomas ore tikrasis " ¥ " 7 wr*"z 

karas santarvės su Vokietija. ZAGREBE SUIMTA 
Prancūzija prie to ruošiasi i r 
tai skubotai. Kai kas pasteoi,1 ZAGREBAS, Kroatija, vas. 
kad visa šalis keičiama ka ip 29. — Prieš porą dienų čia 

metimais. 

AMERIKON ATVYKSTA 
ARKIKUNIGF. OTTO 

į Visoj šaly pristeigta airpor-
tų i r ligoninių. Kiekviena 

WASHINGTON, vas. 29. — 
Amerikon atvyksta Austrijos 
arkikunigaikštis Otto, kurs 
siekia Austrijos išlaisvinimo 
ir sosto. 

Iš J . A. Valstybių jis vyks 
į Kanadą organizuoti legijo-

ra tuščios prieš pradėsiant GIRDĖTI PATRANKŲ 
balsuoti i r ar jos t ikrai už- BAUBIMAI 
antspauduotos. j ROMANSHOR.N, šveica-

Lipsky yra nuomonės, kad rija, vas. 29. — Čia girdėta 
su policijos pagalba bus ga-! Friedrichshafeno priešlėktu-
lima apsidrausti nuo sukty- vinių patrankų baubimai. Ma ną kariauti prieš Vokietiją, 
bių, nuo kimšimo \ dėžes k la . ryt, eppelino fabrikai iš oro 
«totų baliotų. Sako, policijos buvo puolami, 
budėjimu daug kas bus gali-1 

Ar tas bus Įvykdoma, sva.r-j CHAMBERLAINAS IR 
bus klausimas. 

policija areštavo 30 kroatų 
separatistų organizacijos va
dų. Vakar vakarą kroatai na-

bendruomenė aprūpinama Ii- cionalistai sukėlė domonstru-
gonine, taįp kad būtų vietos rijas. Uirdėta šūkavimai: Ša-
ne tik sužeistiems kariškiams, 
bet ir nukentėjusiems civili
niams. ' 

Vokietija paskutinėmis die
nomis padažnina žvalgybą 

lin Jugoslavija! Tegyvuoja 
nepriklausoma Kroatija! 

Policija areštavo apie 150 
kroatų nacionalistų. 

Aiškėja, kroatai nesitenkina 
Prancūzijoje iš oro. Tomis ! laimėta autonomija Siekia 
dienomis nacių lakūnai ap- (nepriklausomybės, 
žvalgė Paryžių ir apylinkes. 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

GENERAL MOTORS 
DARBININKŲ 
BALSAVIMAI 

SUOMIJOS KLAUSIMAS 
LONDONAS, vas. 29. —; Chamberlainas atsisakė leisti 

Anglijos parlamente kilo daug svarstyti Suomijos klausimą, 
.. f. . . . . ° | * i t i nutraukta i r karo vykdy-

nepasitenkmimo ministro pir- pareiškęs, kad vyriausybė sn-' ^ ^ ^ f - o 
• , s-*, t •• . '• Jiias udsucii tiiitcto. 

mimnko Chamberlaino vy- . s i la ikys nuo visokių tuo klau 
f^ - r . r i a u s v D e - Kalbama kad bus s į m u aiškinimų. 

i T A I i n w% *% r* - » i i -̂v •*% r\ -%-\ r\ t •» -a 4 • l* jk m v \ J-V I 

P r a n c ū z e tai pastebėjo Pra-1 | | ( | KQVQ j ] DIENOS 
nešta, kad du nacių zvalgybu . . . . . . . n r r > i P T n i m T i P 
niai lėktuvai numušta, nes GALIMA REGISI RUlJ I lO 
jie drįso per žemai nusileisti, j 

Je i nė viena kuri pusė ne-Į Balandžio 9 d., Chicagoj į-
sitiki pralaužti tvirtovių Ii-1 vyks " p r i m a r y " balsavimai, 
nijų vakariniam fronte, t ad j M k»vo (11 d imtinai yra 
bus nusimesta kariauti ore. Progos įsiregistruoti tiems pi 
Šiandieninė neveikia tur i l>ū-

Lloyd George numato, kad 
šis karas bus ilgokas. Tad vy 
riausybė turi griebtis visų 
priemonių Anglijai užtikrinti 
maisto reikiamą išteklių, kad 
apsidrausti nuo bado. Visi dir 
vonuojantieji plotai, visi dar
žai ir visi žemės sklypai turi 
būti įdirbami, kad pasigamin 
ti nuosavo maisto. 

Pasaulinio karo laikais ė-
mė puskeavirtų metų Vokieti
ja alkiu suklupdyti. J i pasi
mokino. Šiandien yra geresnė 
je pozicijoje. Anglija aikio ne 
.patyrė ir tuo svarbiu reikalu 
labai mažai rūpinasi. 

LONDONAS, vas. 29. — 
Oro ministerija paskelbė, kad 
britų lakūnai atliko sėkmin
gą žvalgybą Berlyno, Kiel ir 
Cuxhaven padangėmis. 

j o sargas >» 

Suomija užpulta ateistų 
(bedievių) i r žūt būt kovoja 
ne tik už savo neprik'ausomy 
bę, bet ta ip pat ir už krikščio 
Diską civilizaciją. Nenuosta-
l \ ta ta i , kad viso pasaulio 

WASHINGTON, vas. 29. 
Nacionalis darbo san*. . « . ' % . . * keliamas juo nepasitikėjimo boarda« įsake General Motors . , 

J v • t. v i klausimas, koorporacijos darbininkų bal >. _, . 
• i J„A- i • • Šiandien įskeltas reikalavi-

savmuis jvvkdyti, kuriai or-, 
. . , , i mas svarstvti Suomijos klau-

sramzacijai jie nori pnklausy- ' . * * 
f?- PTO ar \mer ikos Darbo S l m * ~ ^ ^ ^ y m a , kad An-

. . . i gnja atvirai karinėmis ipaje-
feoeracijai. i . . . . 0 . . . . . . 

m ,. -̂ - -(r^/^v^ •» i gomv? padėtų bnomijai gintis 
Tirs heeia apie 150,000 dar- _ r ^ _ v „ .*' s _ 

nuo Maskvos užpuolikų, ku-

bininkų viennolikoj valsty
bių. 

rie Anglijoje populiariai va
dinami azijatais barbarais. 

Šio klausimo svarstymui rei 
trimpatija yra nukreipta suo-Į k&liiigas vyriausybės sutiki-
miams i r teikiama pagclba. Imas. Ministras ,pirnuninkas| skardžių žadėjimų nestigo. 

Atsižvelgus Chamberlaino 
tokio nusistatymo, tur i būti 
vienas iš dviejų: arba Angli
jos vyriausybe ir toliau bijo 
sov. Rusijos baubo, ar gal 
slapta planuoja kokius nors 
žygius padėti Suomijai. 

Bet dar gali būti i r trečias 
galimumas: gal Anglija ir 
Suomiją nori paneigti taip, 
kaip ji paneigė Lenkiją, nors 

BELGAI CIVILINIAI 
APLEIDO MIESTELĮ 

BRIUSELIS, vas. 29., — 
Pabūgę galimo netikėto vokie
čių puolimo apie 1,D00 belgų 
civilinių skubotai apleido Ver 
viers miestelį — Vokietijos 
pasienyje. 

Kalbama, kad belgai ta i 
padarę autoritetų patarimu. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota; maža tempe
ratūros atmaina. 

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
liečiams, kurie nusikėlę, ki- <5.-41. 
tur gyventi, arba sulaukę tei 
sėto balsuoti amžiaus. D A N ) l N 

Su Šokiais Nuo kovo 2 iki 11 d. gali
ma įsiregistruoti visose mies-v 

te ugniagesių stotyse, arba į Ashland Blvd. Auditorium 
balsavimų komisionierių raš-1 Van Buren & Ashland Blvd. 
linėse — City Hali. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

SUOMIAI PAMINAVO 
ĮLANKOS LEDĄ 
HELSINKIS, vas. 29. — 

Kad neleisti raudonųjų ka
riuomenei Viipuri įlankos le
du apsupti tą miestą, suomiai 
paminavo įlankos ledą. Jei 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valanda vakare 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Sa-gos Chicagos Provincija 
i r dienraštis " D r a u g a s " . 

rusai ledu susimes, jie bus į - |Tikietus jau galima gauti 
trenkti įlankos dugnan. I " D r a u g o " ofise. 
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Dvarininkai - Skriaudikai 
. . 

Mūsų spaudoje dainai yra rašoma apie vie 
nybę, bendrus frontus, konsolidaciją ir taip 
toliau. Daugiau yra rašoma apie įvairių sro
via ir politinių partijų vienybę Lietuvoje, 
negu išeivijoj. 

Buvusis A. L. R. K. Federacijos Tarybos 
suvažiavimas New Torke svarstė visos mūsų 
tautos vienybės reikalus. Visi Tarybcs na
riai buvo tos nuomonės, kad jei kada nors 
buvo gyvas reikalas visoms Lietuvos sro
vėms sueiti į bendrą tautos ir valstybės dar
bą, tai tas reikalas yra dabar. Laiške, iš
siųstam Lietuvos Ministrui Pirmininkui p. 
Antanui Merkiui, Tarybos suvažiavimas iš
reiškė apgailestavimą, kad vis dar neįgy
vendinama kitų Lietuvos patriotinių srovių 
lygybė su tautininkų- srove, kuri vis dar 
naudojasi privilegijomis. Tarybos "fl-riąms 
yra aišku ir dėlto drįso pažymėti, kad jei 
Lietuvoje kitos grupes būtų lygiai traktuo
jamos ir tinkamai valdžioje atstovaujamos, 
tai visai išeivijai atsirastų daugiau entu
ziazmo remti visus Lietuvos vyriausybės žy
gius. Tarybos laiške Ministrui Pirmininkui 
teisingai ir reikšmingai pasakyta, kad aukš
čiau pažymėtais sumetimais ir ypač atsižvel
giant } didelius karo pavojus, kad Lietuvos 
valstybės vairas butu PASUKTAS PLATBS 
KĖS IR PILNESNfcS VIENYBĖS KELIU. 

Federacijos Tarybos suvažiavimas, kaip 
matėme iš užvakar paskelbtų nutarimų, pla
čiai tvarstė ir Amerikos lietuvių vieningu
mo kJamiroą Pirmoje vietoje daug dėmesio 
kreipta i lietuvių KalatiKų visuomenes tvir
tesnį susįorganizavimą, j savo veikimo cent
ro (Federacijos) sustiprinimą. Reiktų ge
rai įsidėmėti į šiuos Tarybos suvažiavimo 
rezoliucijos žodžius; "...kviečia ir ragina a-
merikiečių lietuvių katalikų visuomenę dar 
TiettUifiaVu stuyttyviati savo tautine veiklą, 
kad, ištikus Lietuvos laisvei pavojui, išeivi
ja būtą pasiruošus sukaupti ir nukreipti vi
sas savo pastangas Lietuvai ir tautos gyvy-
Wv g u l i * * a ' l_f «. aLJai 

Pasaulinio Karo metu (1914 — 1913 m.) 
ir apskritai visose kovose ui Lietuvos ne-
priklausomybę, Amerikos lietuviai katalikai 
daug aukų surinko, daug didelių darbų nu
dirbo dėl to, kad buvo gerai susiorganizavę 
ir vieningi. Panašaus, jei galima, dar geres
nio, susiorganizavimo ir vieningumo ir da
bar reikia. Reikia, kad visos lietuvių kata
likų ir oentralinės ir lokalinės draugijos pri
klausytą prie A. L. R. K. Federacijos; rei
kia, kad visose kolonijose veiktą stiprus Fe
deracijos skyriai. 

Tenka konstatuoti faktą, kad suvažiavi-
sue nepsaisakyta prios bendradarbiavimą ir 
su kitomis Amerikos lietuvių grupėmis, ku 
ries stovi už laisvą ir nepriklausomą Lietu 
vos valstybę. Pareikšta, kad, reikalui iški
lus, galima tartis ir su kitomis nekatali 
kiskftaUsS lietuvių grupėmis, kad, ant kiek 
tai gahtna, tam tikrais atvejais ir sąlygo
mis bendrinti akciją Lietuvai gelbėti. Deja, 
šiuo tarpu nematoma kitose grupėse kom
petentingų institucijų, su kuriomis būtų ga-
tima tartis. Anais laikais veikė Lietuvių 
Tautinė Taryba, su kuria Federacijos Ta
ryba kai kuriais atvejais susitardavo, bet 
dabar tokios tarybos ir net jai panašios ne 
bėra. Nežiūrint to, Federacija neatsisako nuo 
bendradarbiavimo kad ir su nekatalikiško
mis (bet valstybiškai nusiteikusiomis) gru
pėmis. Jei bus reikalas, jei jose atsiras gi
ros valios, jei bus gauta rimtų pasiūlymų, 
nė vienas norįs Lietuvai dirbti nuoširdus 
lietuvis nebus atstumtas nuo bendro darbo. 

Varno" 2-nie n-ry dr. agr. J. Krikščiū
nas, rašydamas apie "Priemones mūsų že
mės ūkiui ir ūkininkų būklei kelti", be ko 
kita pasisako ir apie Lietuvos dvarininkus: 

"Husų dvarininkų luomas yra pati pras-
čiaasia medžiaga: jie atskiio nuo tautos, pa
sisavino svetimą kultūrą; gera dvarininkų 
dalis prieš D. karą Lietuvoje negyveno, sa
vo dvarais mažai tesirūpino ir, užuot kultū
rinę ir tobulinę, juos apleisdavo; pagaliau, 
jie užsieniuose ir namuose pralėbaudavo pa-
aakifckas pinigų burnas. Kusų oficialių įstai
gų surinktomis žiniomis, vien buv. Kauno 
gub. dvarininkai nuo 1900 iki 1911 m., at
seit, per 11 metų pilnai iškirto 200,000 ha 
miškų ir, be to žinoma, stipriai paretino 
likusiuosius. 200,000 ha medieną šiandieninė
mis kainomis tenka vertinti nuo vieno ket
virtadalio iki vieno trečdalio milijardo litų. 
Tiek -brangaus krašto turto vien Kauno gub. 
buvo beprasmiai praleista, nekultūrinant sa
vų dvarų, nekuriant pramones ir nepada
rant kitų naudingų darbų! 

Įvykdžius žemės reforma, tiek daug žalos 
tautai mūsų dvarininkai nebegali padaryti, 
bet ir naudos kraštui iš daugumos jų nėra 
jokios: nežiūrint į tai, kad jie likvidavo di
delių plotų inventorių bei pasėlius ir kad 
didesne jų puse jau atsiėmė atlyginimus už 
nusavintus turtus, medžiaginiai jie nesusi
tvarkė ir neretai apleidžia trobesius, dirvas, 
negerina inventoriaus ir t.t. Neūkiškus dva
rininkus pataisyti, kaip atrodo, negalima, 
jiems galima pritaikinti rusų patarlę " kup
rotų tik karstas ištaisys" ir eiti prie jų 
ūkių perėmimo ir atidavimo į sveikesnes 
rankas, kiek, žinoma, jie patys nesusitvar
ko ir kiek tas galima padaryti, pasiremiant 
kultūringos šalies įstatymdavystės 

Bus Puošiama 
Bažnyčia 

savaitę, obelys ir obelaitės 
bus išlikusio'* sveikos, bet 
jaunos kriaušes bus labai pa-

S1AUL1AL kiaulių Sv.'veiktos ir, greičiausiai, žuvu-
Petro ir Povilo parapijos kleĮsios. Augesnės kriaušės gtl 

. 

bonas pareiškė, jog pavasarį 
bus daromas kapitalinis re
montas bažnyčios pagražini
mui iš oro pusės. Tam tiks
lui bus renkamos is parapi 
jiečių aukos ir daroma dide
lė loterija. 

Mokosi Senoviški^ 
Dainų 

KUPIŠKIS. — Kupiškėnai 
jau ne kartų yra pasirodę sa
vo senoviškomis, kupiškėniš-
komis vestuvėmis, skudučių 
muzika bei dainomis. Dabar 

dar nebūsią visai žuvusios, 
bet dviejų-trijų metų ūgius 
reikėsią visus šalin mesti. 

KAUNAS (&) Prieš kieu 
laiko buvo duotas leidimas 
Vilniaus pirklių grupei įreng
ti Vilniuje elektros lempučių 
fabriką. l>abar duotas sutiki
mas, kad ir Kaune būtų toks 
fabrikas įrengtas. Kauno fai> 

Po Sviete Pasidairius |*tai atein* "susiedeii*," 
Klausia jįjį močia: — 

Labs ryts! 

**Panevėžio Garsas" įdėjo 
M. Dagilėlio daina. Iš visako 
atrodo, kad dainuojama apie 
buvusią Lenkija. Daina yra 
tokia: 

BOBUTĖS BŪPESČ1AI 
rikas gamino ir ligi šiol dau- Rado boba didį džiaugsmų, 

(Javo kūda paršų, 
Bet tas džiaugsmas buvo 

gelį apšvietimo reikmenų. 

KAUNAS (£) — Gaiuti* 
nai apskaičiuota, kad atga
vus Vilniaus sritį Lietuvos 

kupiškėnai pavasarininkai, no teritorija padidėjo 665,600 
rėdami atgaivinti seno viskuo- \ hektarais, kurių tarpe yra 

(tjada — 
Kai kas laime perša. . . . 

— Kaip auginti man parkelis, 
Kad gyvenčiau sočiai f — 

— Ei kviečiais, bobute, — 
{sako — 

Liuobti neskubėki, 
Tik prie ėdalo paršeliui 
Bizūno pridėki! 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
— Dusele, tu man nupirkai 

3 „ » » 

^ • ^ ^ ^ 1 

sius mūsų šokius, uoliai jų 
mokosi. 

Uniforma Vežikams 
ŠIAULIAI. — Šiauliuose į-

vesta atitinkama vežikams u-
niforma ir nustatyta taksa. 

apie 180,000 ha. miško ir api 
8U,O0O vandenų, o visa kita 
dirbama žemė. Miškų plote 
apie 60,000 ha. yra nusavin
ta iš didžiųjų dvarų. 

VILNIUS (E) — Vilniuje 
paskelbtas įsakymas, kad kny 

išeiginę dresę Kaip aš 

_ Užauginai, bobute, - ^ U j į į ^ J * . * * 
Hako, — nedejuoki; 

Tuo šauliečiai džiaugiasi, n e s ' ^ ų * viešųjų skaityklų ve. 
neįvyks bereikalingi sukčia
vimai, kurie pirmiau atsitik
davo. 

* 

Lenkų Pro 
"Darbininkas'' savo vedamajame straips

ny, aprašęs Išmintingą Lietuvos vyriausybės 
paskirti pareigūnų šeiijjj»i^avii»a; Vidu
je, sako: * * * 

"Tačiau užsieny lenkų agitacija .prieš lie
tuvius yra labai kerštinga ir įtempta. Šmeiž
tų jie nesigaili. Ujimas prieš lietuvius eina 
dviem kryptimi: politine ir religine. Politi
nės propagandos nugarkaulis — tai taria
mas lietuvių susibroliavimas su vokiečiais 
ir bolševikais. Toji propaganda įsigijo ypa
tingos jėgos nuo to laiko, kai lietuviai užė
mė Vilnių. Tai, anot, lenkų esąs šaltas be
širdis išnaudojimas lenkų nelaimes. Lenki
ja nukryžiuota ir sunaikinta, o lietuviai dat 
daugiau plėšo jos kūną, pasiimdami Vilnių, 
lankai visai pamiršo, kad jie klasta Vil
nių buvo paėmę, kad nežmoniškai smaugė 
lietuvius vilniečius, kad pagaliau drauge su 
Hitleriu terorizavo Lietuvą ir visados puo
selėjo viltį jų visiškai pavergti. Tai, girdi. 
leistina, nes tai darė lenkai, privilegijuota 
tauta, del kurios atstatymo visa Europa tu-
i i dabar kariauti... 

"Eeliginė agitacija remiasi tuo, kad lie
tuviai esą natūraliai linkę prie stabmeldys
tės ar bedievybės, kurių dabay Vilniuje jie 
platinų... 

Kaimynas Užmušė 
Kaimynę 

ŽEIMELIO. — Liesiu km., 
Žeimelio valsč., pas ūkininkų 
Aleknavičių buvo suruoštos 
vaišės. Tačiau ūkin. Briedis, 
būdamas neblaivus, susigin
čijo 'su savo kaimynu Nu-
ciunsku ir pagaiki jį vietoje 
užmušė. Policijos pareigūnų 
dėl įvykio vedama kvota. 

dėjai gali būti tik Lietuvo* 
piliečiai, žodžiu ir raštu mo
ką lietuvių kalbų. Dabar dau
guma knygynų vedėjų valsty
bės kalbos nemoka. Jiems 
duotas 6 mėnesių terminas 
kalbai išmokti. Po to laiko 

Ir net krašto to nebėra, 
jie turės egzaminais įrodyti,' K m . {]^m g a m i n a ; 
kad lietuvių kalbų moka ir. gį^dien rysi, miels paršeli, 

Kaip ir savo paršiukėliutn 
Tik putros jam duokU 

Kur tau, šiaušia* k ūdas 
(paršas 

ir vis grikų nori; 
Ir kviečių mums gal užtekti — 
Čia žemė padori 

Jis svajoja kitų kraštų 
Lyg bernas apakęs;— 
— Bobulyte, kad iikan ėsti 
Duotum iliaki, fliaki!*) 

as noriu tau pasakyti, kad la
bai man reikia dresės ir ba-

i 
liams. Kų sakysi f 

— Noser! Tai perdaug. 
Šiandie tau reikia dresės ba
liams, rytoj — lietui, poryt 
— sniegui, o dar poryt bala 
žino kam — divorsui 

JSvečįas nusistebėdamas ta-
. ria šeimininkei: 

— Iš tiesų, kokia graži uier-
'gina ta tamstos dukrelė! 

— Taigi, taigi, juk ji visai 
panaši į savo motinų. 

"Labai tiksliai pasielgė Lietuvos vyriau- ganizacijų centrais Lietuvoje. 
sybė užmezgusi tiek draugiškus §u Vatika. 
nu santykius, kad susilaukė savo. Nuncijaus. 
Tas takU's turėtų užgniaužti nesąžiningų len
kų propagandų. Jei ir dabar lenkų šovinis
tai nenutils, tai jie kenks ne Lietuvai, bet 

KAUNAS (B) Vytauto D. 
Universiteto bibliotekai ir 
ukaityklai šiomis dienomis su* 
ėjo 15 metų. Bibliotekoje jan 
yia apie 300 tūkstančių kny
gų, ji tarnauja ne vien uni
versitetui, bet ir visai Lietu
vai, ji kasmet vidutiniškai ap
tarnauja apie 100 tūkstančių 
žmonių. 

VILNIUS (E) — Vilniaus 
mieste yra 29 katalikų baž
nyčios ir apie 10 koplyčių, 
106 žydų sinagogos, 10 sta
čiatikių cerkvių 1 evangeli
kų liuteronių ir 1 ev. refor
matų bažnyčios, 1 karaimų 
maldykla Ir 1 totorių mečetė. 
Evangelikai ir žydai jau su
siliejo su savo tikybinių or-

žodžiu ir raštu. 
VILNIUS (K) — Vilniaus 

ir Kauno žydų rabinų dele
gacija su rabinais Kanjanipu 
ir fcekr. Icikavičium išvyksta 
į Ameriką rinkti pinigų Len
kijos pabėgėliams žydams įr 
rabinų seminarijos auklėti
niams. Su sia delegacija va 
žiuoja ir varšuvietis rabinas, 
karo pabėgėlis Kalmanavi-
čius. 

KAUNAS (E) Pramonės ir 
Prekybos departamentas jau 
davė sutikimų statyti ir antrą 
cemento iabiiką. Jį statys 
bendrovė "Kalkės", turintį 

Kas sotu ir gryna! — 

Susikrimto bobutėlė, 
; Ivinta džiaugsmai* noras: 

Kad pačios jos nesuėstų 
Tas paršas nedoras 

— Girdėjau, peršiesi Met
inei Pliurpyteif O, gal, jau 
gavai jos ranką? 

— Taip, gavau per 
žandų. 

*) Fliakai — b l ė k a i — 
lenk. nacional. valgis. 

— Kas jūsų namuose sei
mininkas! 

— Vargas ir badas, — at
sakė girtuoklio žmona. 

— ^ • » 

KAUNAS (E) Kauno 
vartotojų bendrovė 'Parama' 

j praėjusiais metais padarė a-
pie 8 milijonų litų apyvartą 
arba pustrečio milijono litų 
daugiau, kaip 1938 m. 

VILNIUS (E) — Krašto 
Akmenės rajone didelį kalkių Apsaugos ministerija perleido 
fabriką. I Vilniaus miesto šaulių būriui 

namus, esančius Vilniuje, Di
džioji gatvė, 23. Šiuose na
muose bus būrio Štabas, skai
tykla ir kt. Ligsiol Vilniaus 
šauliai buvo prisiglaudę Vil
niaus lietuvių studentų są
jungos patalpose. 

SKAITYKITE "DRAIKIĄ >» 

Pavasario ženklai 

sau , , 

Šiomis dienomis Vilniaus žy
dų rabinai duos priesaiką Lie
tuves valstybei. 

KAUNAS (B) — Šiuo me
tu Lietuvoje yra jau 18 juo
dųjų sidabrinių lapių ūkių, 
kuriuose auginama per SCÔ  
lapių; be to yra 10 audinių 
augintojų, kurie turi tper 400 

Pradedame spausdinti žurnalisto Stasio 
Piežos įdomų rasinį apie J. E. Arkivyskupą 
S. Stritch. Jam ir Herald-American redak
cijai esame dėkingi ui fotografijas, kuriomis) ^ėrelių, ir 20 augintojų, kū
jo rašinys yra iliustruojamas. Mn»ų skaity-1«« laiko apie 
tojai turės progos dar geriau pažinti Ame 
rikos katalikų veikimo centro (N. C. W. C.) 
vadą ir naująjį Chicagos arkidiecezijos Ar 
kivyskupa J. B. fiamuel Stritch. 

• • Osservatcre Romano" visą pirma pusla
pį pavedė nušviesti Vatikano santykiams su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir aprašymui My-
ron C. Taylor. p. Roosevelto personalinio 
atstovo, atvykimo į Romą. Tam įvykiui pri
duodama daug reikšmes. 

apie 
Praėjusiais metais buvo rin
kai atiduota 700 juod. sidab
rinių lapių, už kurių kailius 
gauta apie 180,000 litų. Bran
giųjų kailių žvėrys Lietuvoje 
pradėti auginti dar tik prieš 
keletą metų. 

KAUNAS (K) — Praneša, 
ma, kad po antrųjų didžiųjų 
šalčių, kurie truko dar apie 



Arkivyskupas Stritch"" 
Pavargėliu Apaštalas 

. 

Kad Amerikos lietuviai katalikai 
ireriau susipažintu su Ohieaeos nau
jom arkivnkumi Stritch. dienraštis 
'Draugas" šiandie pradeda talpin
ti jo biografija. Biografijos raiy-
tojas yra Stasys Pieža, Chiea^os 
Henld-Ameriean korespondentas ir 
religijinin žinin redaktorius, kuris 
irsvo žinias Šiai biografijai per pa-
Hikalbt'iinius nu arkivyskupu Stritch 
ir ts kitu šaltiniu. 

Aios dienos dalis biografijos nn-
fcvieeia jaunąsias arkivyskupo Stritch 
dienas ir io pažanga kol Diieatyos 
aukštąją vietą pasiekė. 

Rašo STASYS PIE2A 

Rugpiiičio mėnesio, 17-tą 
dieną, Tennessee valstijos 
mieste, Nashville, ponas flar-
rett Stritch, fabrikantas, ku
ris atvyko Amerikon i.š Coun-
ty Kerry, Airijos, nuo stale
lio pasiėmė Bibliją ir jos pus
lapyje į raže savo šeštojo vai
ko vardą; 
"Samuel Ąlphonsus Stritch.'* \ 

Šis kūdikis — dabar arkivy
skupas Stritch — kovo 7 d. j 
§ventojo Vardo Katedroje pa- Į 
taps ketvirtasis Chicagos ar- Į 

i 

kidiocezijos arkivyskupas, užr 
imdamas vietą mirusio Jo 
Eminencijos, Jurgio Kardino
lo Mundelein. 

Kuo skiriasi arkivyskupo 
gyvenimas nuo kitų augan
čių? Jis taip pat augo, kaip 
kiti kūdikiai vaikai. Jis 
taipgi mylėjo vaikiškus žai
dimus. Kaip jaunasis Samuel
is gavo pašaukimą Dievo tar
nybai? 

Tėvas Stritch mirė, kuomet 
jaunutis Samuelis buvo tik 
aštuonių metų. 

Kultūra ir apšvieta per ge
neracijas buvo Stritch šeimos 
požymiais. Tadgi jaunystėje 
Samuelis užaugo knygų ir li
teratūros atmosferoje. 

Ir nuo savo jaunystes dia-
nų, Samuelis parode savo ne
paprastus gabumus. Jis pa
baigė savo pradine mokyklą, 
kuomet buvo dešimt metų, o 
aukštesniąsias mokyklos Ivur-
sus Šv. Grigaliaus Kolegijoj, 
C i n oi n na t i, užbaigė, kuomet 
buvo vos keturiolikos metų. 
Kai sulaukė šešiolikos metų, 
jis jau gavo bakalaurato 
(B. A.) laipsnį iš šios įstai

gos. Tai nepaprastas atsižy-
mejimas! 

Šv. Grigaliaus pradinėje se
minarijoje jis buvo daug jau
nesnis už kitus studentus, bet 
jie greit pastebėjo, kad skir
tumas tik buvo amžiuje. Jo 
intelektas buvo milžino! 

Vienas iš jo studentavimo 
dienų draugas buvo Baphaelis 
Markham, dabar kunigas, te
begyvenąs Cincinnati, kuris 
jaunąjį Samuelį gerai atsime
na ir apie jį sako: "Samuelis 
buvo tykus, pasidavęs mok
slui, visų mylimas ir geras 
visų draugas." 

Jaunojo Samuelio darbštų. 

Jo Ekscelencija Samuel A. 
Stritch, D.D., Chicagos ket
virtas arkivyskupas, kuriam 
ruošiama instaliacija kovo 7 
d. Šv. Vardo katedroje, šioms 
iškilmėms vadovaus Jo Eksce
lencija Amleto Giovanni Ci-
eognani, D. D. J. V. Apašta
liškas Delegatas. Šv. Mišias 
atnašaus J. E. vyskupas Grif-
fin, D.D. Vyskupas Bernard 
J. Sheil, dabartinis Chicagos 
arkidiocezijos administrato
rius, vadovauja komitetui, su
sidedančiam ir kunigų ir pa-
saulionių, sutikti naują Chica
gos arkivyskupą. 

Archbishop Amleto Giovanni 
Cigognani, apostolic delegate 
to the United States, who will 
be officer off the installation. 
Uon. 

Jo Ekscelencija A m l e t o 
Giovanni Cicognani, D.D.J.V. 
Apaštališkas Delegatas, diena 
prieš Chicagos arkivyskupo 
instaliaciją, šventins į kuni
gus keturis Tėvų Marijonų 
klierikus, Marijonų Seminari
joje, Hinsdale, 111. Šventiniai 
įvyks 9 valandą ryte, kovo 6 
d. Tikimasi, kad Apaštališkas 
Delegatas iš Washingtono at
vyks kovo 5 d. Pirmą kartą 
Amerikoje Šventojo Tėvo at
stovas šventins savoje semi
narijoje lietuvius kunigus. 

-

The Most Rev. Bernard J. Sheil, bishop- administrator of the Chicago archdiocese, 
yho offlcially wili turn o v r the admlniatratio n of the diocese to the incoming archbishop. 

(.Courtesy Chicagu Herald-American) 

mas patraukė atyda vyskupo Venecijos. Jis taipgi aplankė kad ji leistų jį mokytis Ro- i ten jis sutiko jaumj kunigą 
Bynie iš Nashville miesto, fcita8 „^ i r i š m o k o j ų k a , 
Tenn., kuris jaunąją semina- -

moj, tai ji pasakė jam, kad vardu Eugenio Pacelli ir jie-
jis per jaunas vykti taip toli. du tapo gerais draugais. • . _ . . •»»»•»• O " r juuiiuo » JI rvfci uui i (Vila 

ristą pasiuntė studijuoti teo- J Q d r a u g a i s t o r a i s R o m o s j a u n a s Samuelis tuomet jai Pacelli tapo Popiežius Pius 
ogijos mąslus Amerikos K o - < d i e n o m i s b u y o d a b a r t i n i s a r . meilingais žodžiais tarė: XII, ir kuomet, kaipo popie-

s!eke° da^ratus^fibsoft V ^ ^ ^ s ^ P ^ *<***** iš Detroit "Močiute, ar nesupranti,' žiui, 
ir vyskupas Griffin iš Spring- kad tai nuodėmė prieštarauti naują Chicagos arkivyskupą 
field. mano pašaukimui?" i vietoj mylimojo kardinolo 

Jei aplankytumei arkivy-Į Per savo mėlynas akis mo- Mundelein, tuomet popiežius 
Kaipo jauna* seminaristas skupo Stritch gimtinę Nash- tina pažvelgė į savo kūdikį.. j Pius ir atsiminė jaunųjų die-

Romoj, jis praleido savo roe- villeje, ten giminės papasako- . . ašaros ištryško. Bet ji su- nu draugą ir jam pagelbėjo 
tus, semdamas ismintiiigumą tu apie jaunojo Samuelio iš- prato . . . . tai Dievo valia, ] tos mintys parinkti arkivysku-

t Katalikų Bažnyčios ir anti- valiavimą į Romą. Kuomet j Jaunasis Samuelis ir išvy- pą Stritch. 
kiškumą Romos, Neapolio ir jis paprašė savo motinėlės,'ko Romon. Iš pirmutinių jų 1 Po šešių mokslo metų Ro

moj, jaunam seminaristui atė
jo svarbiausioji' jo gyvenimo 
diena — jo įšventinimas į ku 
nigus. Jis tuomet buvo vos 
dvidešimt dviejų metų. Jam 

reikėjo išrinkti reikėjo išgauti dispensas. Jis 

parapijos. Vyskupas Byrne Vienur Panaikinamos, 
kleboną Stritch pasirinko sa- vz^. T , , • . ! • ! Kitur Įsteigtos 

; vo sekretorium ir kancleriu . » o 
1916 metais. j NaujOS 

Gegužės mėn., ,1921, popie-| yiLNTUS (E) - M 
žius kleboną Stritch pakėlė į 

SlUTil 

prelatus ir lapkričio 30 d. 
tais pačiais metais jis buvo 
pakeltas į vyskupus, užimda
mas Toledo dioceziją. 

Jis buvo konsekruotas v v-
« 

skupu Toledoj vyskupo Moel-
ler iš Cincinnati. Konsekrato-
riams pagelbėjais buvo vysku
pas Morris iš Little Rock, 
Ark., ir vyskupas Molloy iš 

su Vilniaus ir jo srities at
gavimu, nuo 1939 m. gruo
džio 1 d. panaikinta Ukmer
gės muito kontrolė, o Vievio 
muitinė, Skirmantiškių, Ker
navės, Uciekos ir Kasčiūnų 
pereinamieji punktai nuo 
3939 m. gruodžio 16 d. panai
kinti. Įsteigtos naujos Vil
niaus, Turmanto, Stai-ylų ir 

Cleveland. 

_ Kenos muitines. Be to nuo Brooklvn. Pamokslą pasakė \x . 
. . , o u i J š - m- va^rio 1 d. panaikma-

arkivvskupas Schrembs iš „ _ . r
 m 

mos Zarasų, Palangos ir Ai-
sėnų muitinės, o jų vietoje 
steigiami tų pačių vardų pe
reinamieji punktai. Nuo š. rn. 
sausio 15 d. įsteigta Lietuvos 
laisvųjų zonų Klaipėdos uos
te muitinė. 

Toledo dioceziją buvo nau
ja, sudaryta iš Clevelando 

diocezijos. Jaunas vyskupas 
Stritch įdėjo visas pajėgas 
padaryti pažangai savo dio-
cezijoj. 

Jo darbų didžiausiu rezul gėjo parapijų ir draugijų, 
tatu buvo pastatymas milijoni-j k a iP Catholic Youth Organi 
nes dolerių vertės aukštesnio-: z a t i o n *r Šventojo Vardo 
šios mokyklos, įsteigimas sep- Draugija. Jis taipgi suderino 
tynių naujų parapijų ir pa- i i r sutvarkė šios arkidiocezijos 
statymas naujos katedros To savaitraštį, The Milwaukee 

Catholic Herald-Citizen, kuris 
šiandie yra vienas iš geriau
sių jAmerikos katalikų laik
raščių. 

Katalikų Bažnyčios akys 
Toledo miesto biznieriai įr. t a p o n u k r e į p tos į Milwaukee, 
politikai apie vyskupo Stritch j kuomet arkivyskupas Stritch 
gabumus, jo pasiryžimus ir, t e n a i b u v o d v a s i o s tevl| t 
darbštumą. Vienas Toledo 
miesto bankininkas apie vy-

ledoje. Jis taipgi daug prisi
dėjo prie pagerinimo mokslo 
sistemos parapijinėse moky
klose. 

Dar ir šiandie tebekalba 

(Rytojaus " Drauge'' pa-
skupą Stritch šitaip išsitarė: .skaityk, kaip arkivyskupas 

Mo protas sugeba perma- j S t r i t c h a t ^ ° i Pagelbą pavar-
tvti visas biznio puses ir ad-1 Aliams, užsitarnaudamas 
ministratyvinius reikalus. Tai "Pavargėlių Apaštalo" tf 
tikrai gabus bažnyčios žmo-,™^*/ 
gus!'* 

Vyskupas Stritch p a l i k o 
tūkstantinę minią draugų To: 

ARKIVYSKUPO STRITCH 
PAVEIKSLAS TILPS CHI-

ledoje, kuomet p . apkado g, ^ H l E A l i l K a i E E I 0 A H 
miestą ir išvyko užimti Alil-
waukee arkidiocezijos vietos. 
Jis buvo paaukštintas Popie
žiaus Pijaus XI. 

SEKMADIENY. — 

Labai gražus ir spalvuotas 
paveikslas A r k i v y s k u p o 

Kaipo penktasis arkivysku- Stritch su jo pasveikinimu 
pas Milwaukee jis tapo intro- Chicagai tilps į Chicago 
nizuotas 1930 metais, lapkri- j Herald- American sekmadie-
čio 19. Jis tuomet buvo tiktai ,ny. Paveikslas parodys arki-
43 metų amžiaus. Oficiozas 'vyskupą laike Šventų Mišių. 
visų ceremonijų tuomet buvo Po atvaiado telpa jo palaimi-
pats kardinolas Mundelein. 

Jo administracija Mihvau-
kee arkidiocezijoje per devy
nis metus buvo materialiniai 
ir dvasiniai pažangi. Padau-

Nepaprastas Palengvinimas ( 
Reumatisku Skausmų 

Į Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 

, reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su" 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon-
kučiu jau išparduota. Todėl neati-
deliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Ezpellerio. Reikalaukite Pain-
Expellerio su inkaru ant dėžutes. 

niimas Chicagal 
Stasys Pieža 

— Lauke, viename kubinia
me centimetre oro, yra 130 
tūkstančių dalelių dulkių, va
dinamų bakterijomis, o lijant 
— tiktai 32 tūkstančiai. Kal
nuose oras yra žymiai šva
resnis. Jo viename kubiniame 
centimetre surasta tik 212 da
lelių dulkių. 

— Pietų Amerikos, Čilės 
valstybėje, yra varlių, kurios 
švilpia. 

# 

teologijoj. Jis išbuvo kolegi
joj šešis metus. 

tapo įšventintas kardinolo 
Respighi, Šv. Jono Laterano 
bažnyčioje 1910 metais, gegu
žes 21 d. 

Sugrįžus Amerikon jis ta
po vikaru Šv. Marijos bažny
čioje, Memphis, Tenn., ir po 
metų jau buvo klebonu šios 

Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

: ^ 

# 

i 

Ši bendrove, kaip mfisų tauta, yra įsteigta ant. 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite! 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. • 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO j 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! | 

® 
• < • . 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Moteris, Sec'y. 
IndSlial kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 Federalineje įtaigoje. J 



DRITTGIB Penktadienis, ko*o 1 d., 1940 

Pas Jaunimo Vadus 
Juozas Juozaitis ir Ona \Yoi-
cek.-Iš pasikalbėjimo su 

Harriet Lukas Al. , 
.Mūsų kuopoje -craziai vei-

Daina ir sportas jaunimo kia kreminio (basketball) ra 
yra mėgiamiausi dalykai. Je i telis, bowling ir ping pong 
dar dainuoji, tavo siela dar rateliai. Gana stiprus yra 
jauna ir t y r a ; protingai i r bowling mergaičių ratelis, lai-
nuolatos sportuoji — tavo kū- mėjęs pirmą vietą t a rp kitų 
nas yra simetringas ir svei- j kuopų ratelių. Ona VVoicek 
kas. j vadovauja bowling rateliui. 

Chieagos lietuviai dainą ir 
sportą labai pamilę. Kiekvie
na parapi ja tur i po kelis 
chorus, organizacijos taip pat 
sukuria chorus. Sporto lie-

— Ar daug iš kuopos pri
klauso prie Vyčių choro? 

Didele dalis mūsų kuopos 
narių priklauso prie Chieagos 
Apskričio Vyčių Choro, kita tuviai ypatingai gerai užsirc-i 

, •, v . ! • • • daas , ta ip pat yra dainos me-
komenduoja, dažnai laimi pir- J 
mąsias vietas. 

Chieagos Vyčiai moka labai 
gražiai suderinti sportą ir 
dainą. Iš visų Vyčių kuopų 

gėjai, jie priklauso prie pa
rapijos ir kitų chorų. 

— Greit artinasi kovo 4 d., 
I turbūt rengiatės savo Globė-

LIETUVOS JAUNIMAS 
((aėrėdamasls " D r a u g o " Jaunimo skyriumi, siunčiu ii 

savo kelias mintis apie Lietuvos jaunimą.) 

Gražiai jaunyste mūsų žydi, 
Neboja vėtrų ne audros ; 
Mus idealai nuolat lydi — 
Blaivumo, mokslo ir doros. 

Pavas. Himnas. 

Visais amžiais į jaunimą buvo atkreiptos daugelio akys. 
Šiandien tas pats . Už jaunimą eina kova visais frontais. 
Taip yra ir Lietuvoj. Taip buvo jau tada, kai lietuvius val
de rusai, kurie visokiais būdais stengėsi išnaudoti lietuvį, 
ypač kataliką. J ie norėjo išrauti iš lietuvio širdies tikėjimą, 
Tėvynes meilę. Gražiosios jaunystes jaunimas, ypač mok
sleivija, kad ir svetur mokydamosi pradėjo budėti tikėjimo 
ir Tėvynes sargyboj. Lietuvos jaunimas pradėjo organizuo
tis, leisti savo laikraščius, šviestis ir ginti savo šventus 
idealus. Žinoma, viešai tai daryti negalėjo, nes svetimieji 
slopino kiekvieną judėjimą. Todėl darbas ėjo slaptai, ap
gaudinėjant rusų valdininkus. Taip įsikūrė ir išaugo dvi 
didžiausios Lietuvos jaunimo organizacijos — Ateitininkai 
ir Pavasarininkai, tai mokslus einą ir kaimo jaunimas, dar 
1908 ir anksčiau pradėjęs judėti. Kadangi Lietuvoj daugu-

RIRI IR LULU 
Vertė A. Matutis 

ft f i rmiej i "pasi l iuosaviino", " D a r , car... 
uieiai. • Į Bet tas malonumas ūmai 

Gimnazistiškas munduras pareina energiškan patrauki-
priniauso jau praeičiai: plos- man už plaukų, tuo pačiu vir
čius su paienna išvadavo jį Šui galvos 'suskamba jam ne-
pirmas pioščius su palerina. ,-alaikomas naujas juokas si-

lštiesė jį ant žolės. Prie- cabrinės vėplos apvylime. 
uiiškėje. Slėpdamasi šešėlin, j Ji> pašoko it įkirstas ir 
išsitiesė ant jo išdidžiai ir prieš save pamatė jauną, šyp-
po g ^ v ą padėjo rankas. ! sančią merginą. Visas jos vei-

Meilus aštuoniolikos metų das šypsojosi, drą/sios, pla-
jaunuolio veidas džiūgavo.' čiai juodos, aukso spindulių 
Dangui ir saulei šypsojos dve- ' akys, net banguoti juodi plau-
jetas ramių jo akelių. Ant kai, rodėsi, ir juokavo apie 
ploščiaus ir krūtinės giilėje veidą iš po komiškai pakrei-
įšbarstytos žibuoklės. Pilnos ptos skrybėlaitės, 
žibuoklių saujos rangėsi net ; " A r ponaitis labai rūstauji 

. y ra sudarytas Chieagos V y č i ų 1 » *«* K"**™* P l a l e i s t i ? 

i Apskričio Choras. Sportas j Taip šiemet savo metinę I m a s katalikai, o tos dvi katalikiškos organizacijos yra svar-
vystomas kiekvienoj kuopoj « religinę šventę ruošiamės iš- j biausios ir seniausios, todėl nuo to ir pradėsiu peržvelgti 
atskiruose rateliuose — bovl-l kilmingai praleisti. Kovo 3 
ing, baskctball, ping pong ir d., sekmadienį, turėsime pa-
k. ' maldas ir priimsime šv. Ko-

Norėdamas labiau pažinti! m u n i J * W e s t 8 i d 6 s P 8 ™ ^ -
Chieagos Vyčių kuom, veiki- J°J- T a i b u s m f l w » " l v a s i o s 

m* sporto, dainos, socialinėj džiaugsmo diena. Norime, kad 

• ' • 

ir religinėj srityje darau pa
sikalbėjimus su kuopų pirmi
ninkais. 

Skaitėt jau, kad šiemet 
Marąuette Vyčių kuopos p i r 
mininke išrinkta mergaitė — 
ją Chieagos lietuviai gerai 
pažįsta — tai uoli veikėja ir 
gera dainininkė Harr ie t Lu
kas. J ą sutikau Vyčių Choro 
pasilinksminime ir gavau man 
reikiamų žinių. 

Harr ie t Lukas gimusi ir 
augusi Chicagoj. Mokėsi Šv. 
Kazimiero Akademijoj. Čia 
pamėgo muzikos meną, dai
navimą. Seselė Bernarda, 
Akademijos muzikos mokyto
ja, davė impulsą pamėgimui 
ir pirmąsias žinias šioje sri
tyje. 

Vėliau dainavimo mokčsi 
konservatorijoj pas Mullen. 

visi Vyčiai priimtų Šv. beu-

Lietuvos jaunimą. 

I . ORGANIZUOTAS LIETUVOS JAUNIMAS 
1. Ateitininkai 

Ateitininkų organizacija savo pradžią skaito nuo pir
mojo " A t e i t i e s " žurnalo pasirodymo 1910 m. Būrelis stu
dentų, užsienyje ėję mokslus, susitarė organizuoti lietuvius 

toj šventėj gausumo, spėsime 
apie Vyčių aktingumą, draus
mingumą, religinį ir tautinį 
susipratimą. 

A. Skirius 

drą Komuniją. Iš dalyvavimo'' katalikus studentus, kad apsaugotų juos nuo bedievybės ir 
ištautėjiino, kaip su kuriais buvo įvykę. Darbas pavyko. 

jAteitininkija dabar Lietuvoj y r a galingiausia mokslingosios 
jaunuomenės organizacija* Dabar Ateitininkai vadinasi 
"Ateit ininkų Federaci ja ," nes jų Draugija susideda iš tr i
jų vienetų: 1. Ateitininkų Moksleivių Sąjunga, 2. A. Studen
tų Sąjunga, 3. <A Sendraugių Sąjunga. Ateitininkis koji 
moksleivija y ra gyviausia ir skaitlingiausia. Moksleivių 
Ateitininkų Lietuvos Gimnazijose ir specialinėse mokyklose 
yra apie 3,000, aktyvių, gabių, moksleivių. Tiesa, 1930 m. 
Lietuvos ateitininkams buvo uždrausta veikti mokyklose, 

| kaip ir kitoms panašioms organizacijoms, bet Ateitininkai 
jų kelių ieškotojas. J i visa- j y e į k § u ž m o k y k l o s s i e n U j n e g p a g a l aplinkraštį tas nebuvo 
dos traukia nenustelbiamas j u ž d r a u s t a . m t o kio moksleivijos veikimo kai kurie nuken-
troškimas ieškoti kažko nau- j ^ b u y o p a y a r y t i a G i m n a z i j o g i r p 2# V y t a u t o 1 ) i d ž i ( ) j o 

jo, nežinomo ir sviezaus. Tad j U n i v e r s i t e t e i r ^Ume Aukštosiose Mokyklose veikia Ateitin. 
visados įvairiausios, kad ir j ^ S a j u n g a s t u d e n t ų A y r a a p i e i m J i e 8 U g i . 

MES 
Jaunimas — amžinai nau-

senos, bet naujais rūbais ap
rengtos ir naujomis frazėmis 
papuoštos idėjos rauda sekė
jų jaunimo tarpe. 

organizavę korporacijomis pagal mokslus, kuriuos jie e ina 
Studentai ,A. tur i gerą vardą, nes pasižymėjo savo mokslu, 
išsiauklėjimu, drausme. Daugelis jų baigė mokslus su pa
gyrimu, įsigyjo mokslo laipsnį — Dr., tapo profesoriais, ra
šytojais, mokytojais, inžinieriais, kunigais ir t. t. Studentai 
Ateitininkai labai daug pasidarbuoja ka talikiškai Akcijai I 

Dar ne ta ip senai \vash-
• i* M • ™- Lietuvoj, nes tostogų metu padeda veikti kaimo jaunimui 

mgtone, prie Baltųjų Rūmų . . . . . . . m T- , ± r 
Har r ie t yra aktinga Vyčių s u s i r i n k o v i r š 5 0 0 0 A m e r i k o s patarnauja pavasarminkaijai i r t. t Tai Lietuvos ka ali-

Choro narė, daugel kartų bu- j a u n j m o . T a i A m e r i k o g J a u . * * W nnktine, kuri turės nesti ir plėsti Lietuvos kataliky-
r^ , . . i bės gyvavimą mūsų Tėvynėj. 3. Baigę mokslus, profesiona-

nimo Kongreso (American. . & / r* . * iZzL « . ? • « • i • • 
v *». #i ^ i lai yra susiorganizavę i Ateitn. Sendraugių Sąjungą, kurioj 
\ o u t h Congress) atstovai, ku- / . . . . . v -, j • • * 

„ . u . v. i toliau ta kryptimi veikia ir ypač padeda jauniesiems ta 
n e VNasningtone ruose para- ' . . . . m - J f . f i l , T . , i 
, , „ .. krvptimi žygiuoti. Ta A. Trijulė i r varo Lietuvos mokslo 

dus, prakalbas ir rezoliucį 

ant išsibangiavusių nuo vėjo 
plaukų. 

J i s taip mėgo žibuokles* 
Labai, labai. 

Šalia numesta skrybėlė, 
pirma skrybėle plačiais kraš-

| tais, ir at idengta knyga. Ją 
! paėmė į rankas i r įskaitė. 
I Blaškė, balsiai antrino iš-
i 

, t raukas ir vėl linksmai užsi-
mintijo. 

" P u l k u i pu iku ! " pratarė. 
" A k , kad taip už grieščiau! 
Pamėginsiu" . 

Primerkė akis. 
1 '^Atleisk man, skaisčioji at

leisk". 
Kokis grožis tu esi! 
O taip, o ta ip! 
Lai pranykstu, jausdamas 

tavo delnus ant mano veido! 
Sapnavau tavo rankeles ant 

mano veido! 
Dar nešalink jų! 
I r šiandie jas jaučiu: mink

štos, gracingos, karštos ir gy
vos... 

I j o l a ! " . 
Veidas kaista jam, žibuok

lės taiį> kvepia, jo antakiai 
žaidžia... Staiga atjaučia tą 
malonų išsapnuotų rankelių 
palietimą; jaučia, kaip glosto 
;io p 'aukus maloniu glamonė
jimu — ir t ikras yra, ka ip 
kraujas, kad gyvu tvinksėji
mu paliečia smilkinius. Dėl 
to gi ka i tas nuo karto šnabž* 
da: « MR 

ant m a n ę s ! " 
' ' T a i yra . . ." kostelėjo, o 

mina taip linksmai stebėtina 
ir sugėdinta, jog mergina pa
sipylė juokais taip smarkiais, 
kad net prisėdo ant ištiesto 
ploščiaus ir rankci i is .pradė
jo spausti krūtinę. ; 

Pagaliau ir įmf pagautas 
juokų bangos, pradėjo juok
tis ir, atsinaujindamas laisve, 
prisėdo šalimais. 

" O as maniau... cha! cha!... 
tobula i ! . . pa tog ia i . . kad tai 
kokia šmėkla!" 

Iš L. U. C. 
G yvenimo 

Praeitą sekmadienį, vasa
rio 25 d., susirinkimas praėjo 
labai įdomiai, nes kiekvienas 
jame labai aktyviai dalyvavo. 

Iškilo pasiūlymų, kad mes 
turime užsibrėžti aiškiomis 
gairėmis, kokio nusistatymo 
laikytis politiniu atžvilgiu. 
Aiškino, kad mes esame ligi 
tiek priaugę ir privalome 
orientuotis politiniais klausi
mais. Tačiau iš to kilo daug 
ginčų, nes daugelis turėjo 
skirtingos nuomonės. Mat, vie
nas iš narių pasiūlė, kad tu
rėtume prisirašyti prie Ame
rican Youth Congress, nes 
esą tos organizacijos tikslas 
yra Taika Bet daugumai 
prieštaraujant, paskirta ko
misija ištirti A.Y.C. pobūdis 
ir visas galimybes santykiau
jant su kitomis organizacijo
mis. Bus sunku arba, geriau 
pasakius, visai neįmanoma 
prieiti prie bendro sutarimo 
tokio pobūdžio klausimais, 
nes L.U.C. buvo įsteigtas ne 
iš vienos pažiūros asmenų, 
bet iš lietuvių studentų, kurių 
tikslas šelpti savo tautybės 

*i\e, ponaiti! As esu zmo-
. v i - i studijozus, kelti ir gilinti kul-

gas, gvvas iš kraujo i r kau- . . \ . ° 
, . tūrini susipratime, lų, tu»>: gerą .apet i tą po gan, - ,,* r ""* 

Nustatyta, kad būtinai rei
kalinga siųsti delegatus, se
mestrui baigianties, į auk
štesniąsias mokyklas, ypač 
lietuviškose kolonijose, paaiš-

''Ponaitis pavelysi man čia, kinti moksleiviams, kokios yra 
atsisėsti ? Bevaikščiodama, I g a Į i m y b e S tęsti aukštąjį mok-
pavargau. Arkliai netrukus J ^ k o g a l i m a g a u t i v e l t u i > 

atvyks manęs paimtų, o - - ar k o k i e h> k u r p r i v a l omie j i 

ilgo vaikščiojimo". 

" Žmogus" buvo puikiai 
apsirėdęs i r švelnioje ranku
tėje laikė parankų krepšelj. 

ponaitis matai tą kelią? — 
neilgai trukdysiu ponait į". 

J i . norėjo atsakyti, bet jam - p M i r o d k a į k u r l e 

nedavė prieiti pr ie žodžio; 
dėl to gi jis atydžiai žiūrėjo 
į gilias, skaisčiui jos akis. 

" Matai, aš neseniai ištrū
kau iš mokyklos — nu, iš 

dalykai, norint studijuoti ku
rią nors mokslo šaką. 

mano, 
jog palaikant ir gilinant lie
tuviškumą yra tas pats na
cionalizmo ugdymas, kuris 
daug žalos žmonijai atnešęs, 
iškeldamas neapykantos ki-

pensijonato; supranti — ir da-. birkštus ir naikindamas san-
bar naudojuosi laisve". j tarvę. ^ r g i studijos apie sa-

(Bus daugiau) 

vusi jo valdyboj, dažnai dai
nuojanti choro parengimuose 
sunkiausias programos dalis. 
J i jau daug kartų dainavo 
įvairiuose lietuvių vakaruose, 
koncertuose, radio programo
se. Harr ie t turi stiprų, išla
vintą, visų mėgiamų balsę. 

Dabartiniu metu Harr ie t 
Lukas, jau penki metai, tar
nauja Metropolitan banke, 
užimdama atsakingas parei
gas. 

ir kultūros barą katalikiškoje Lietuvoje. 
Kun. S. Raila 

jas . Svarbiausias jų tarimas 
pravesti $THK),0(X) American 
Youth Act, kuriuo būtų tei- | 
kiamos stipendijos ir pašai
pa darbais jauniems bedar- p a v e r t e savųjų doktrinų įran- pas mus jaučiamas kaž koks 

(Bus daugiau.) 

biams. kiu. Tuo būdu Amerikos Jau- keistas noras skaldytis ii 
nimo Kongresas nustojo drau 

Sveikintina, kad jaunieji j gų savo senesniųjų tarpe ir 
Amerikos žmonės aktyviai su- bendrai spaudos. Žinoma, 

Keletą žodžių apie jos va- sidomėjo viešuoju gyvenimu j juos karštai pasveikino Ame 
dovaujamą 112 vyčių kuopą., lr ypač savaisiais reikalais.! rikos komunistų spauda ir 

Tačiau gaila, kad jų nepaty-1 šiltai priėmė savo globon. 
Kiek šiemet kuopa tur i 

narių? 
rimas įvėlė juos keiston po-! 
litikon ir koministinėn Jini-

Dabar turime apie 100. Na-Į jon. Daugelis AYC organiz8-
rių skaičius pradeda kilti. cijų y r a nuoširdžiai nepoliti-

— Kaip sporto reikalai? 

Šia proga mums pravar tu 
arčiau žvilgterėti į mūsų pa
čių organizuotą gyvenimą. 

nio pobūdžio, bet įsibrovę ko- Kai visam pasaulyj vyksta 
• munistai savo nuolatine ir] glaudus grupavimas, jėgų 

Labai puikiai. Sporto rei- gražiai skambančia propagan-' konsolidacija ir būrimas sa
kalais daugiausia į u p i n a s i i d a nudažė AYC raudonai ir vųjų žmonių į vieną vienetą, 

skirstytis į lokalias grupes. 
Šiam krašte mūsų tėvai iš

gyveno ilgai, perėjo ilgą gy
venimo mokyklą, bet kaž ko
dėl jie neįstengia vis dar su
prast i centralizacijos pras
mės ir vertės. Juk gi daugu
ma decentralizacijos reiški
nių kyla ne iš mūsų, jaunųjų, 
tarpo, bet iš mūsų vyresnių
jų. Laikas būtų susirūpinti 
savųjų jėgų konsolidavimu ir 
mūsų organizacijų centraliza
cija. J n. Vaiva. 

Palatka, Fla. — Babe Ruth. kuris dabar yra instruktorium 
All-American Baseball School, rodo kaip reikia sviedinys 
mušti. (Acme telephoto) 

vo kilmę, tautines savybes ir 
j dailę nėra kultūrinis reiški

nys, kuris taip svarbu kiek
vieno individo pilnam išsila
vinimui! 

Po susirinkimo vėl susirink
ta į H. Šlakis namus, vaka
rykščios dienos užbaigtuvėms. 
Mat, šeštadienio vakarą buvo 
" L e a p year p a r t y . " Bendra 
nuomonė yra, kad vakaras 
praėjęs linksmiau ir šeiray-
niškiau negu kitos panašios 
vakaruškos, rengtos L.U.C. 
Gal tik todėl šita nuotaika at
sirado, kad mergaitės turėjo 
visas vadovaujamas teises. 
Partneriai dažnai keitėsi su
lig signalu. Paprastai , pore
lės laikydavosi lyg neperski-
narnos. 

Datos Artėjančią įvairenybių. 

Kovo 1 d., 8 v. v. "Fellow-
s h i p " namuose, 831 W. 33rd 
Place, lietuvių kalbos pamo
kas. B. P , 
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 
^ 

WEST SIDE 
Įspūdžiai iš Vasario 
16 (L Mineimo 

Vasario 16 d., Šv. Antano 
parapija reikšmingai paminė
jo Lietuvos Nepriklausomy
be* 22 m. sukaktį, Lietuvių 
svet. Parapijoj* choras, vado
vaujant varg. J. A. Blažiui, 
išpildė programą. Atvaidinta 
tinkamas veikalas "Už tėvy
nę malonu kentėti'*. Vaidin
tojai gerai atliko savo roles: 
J . Tumas, A. Stankiene, A. 
Šalasevieius ir jo žmona, La-
pinskute, Yarmokas. J . Stan
kute ir kiti. 

Choras padainavo kelias 
dainas. Priaugančiųjų kelios 
mergaites padainavo irgi pri
taikintas daineles. Joms M. 
Rukšeniūtė pritarė akordionu. 
Ambrasiukas gražiai paskam-

,« Vakaras baigtas Lietuvos LIETUVIAI DAKTARE 
himnu. 

Į 

Žmonių dalyvavo gan skait 
lingai. 

tuvos karo vaizdai), trijų ak
tų drama. 

Šį sykį taip tinkamai buvo 
atvaidinta, kad publikoj ma
tėsi net apsiverkusių. Kiti 
klausinėjo viens kito, kas čia 
lošia. Mat, šį sykį varg. J . A. 
Blažis buvo pasiprašęs ponj, 
asmenų iš &v. Jurgio parap., 
būtent (A. Salasevičius. Ka
dangi jie yra įžymūs artistai, 
tai ir šį sykį vaidino labai 
puikiai. F . Stankiene labai 
tinkamai buvo prisirengusi, 
kad po vaidinimo buvo girdė
tis kalbant: "Ot, Mrs. Stan-
kiene, tai puikiai šį sykį su
lošė." 

Juozas Tumas, Lietuvos ka-; 
reivio rolėje, labai tinkamas1 Napa, Cal. — Napa patvinusi upe supa namus. Del liūčių, kurios žieminėj Kalifornijoj su-
buvo ir nepaprastus gabumus kele potvinius, virš 3000 žmonių liko be pastogės. (A,cme telephoto) 
turi, kaipo scenos artistas. JisJ 
yra tarnavęs Lietuvos kariuo
menėj — nepaprastu kareiviu 
ir, progom pasitaikius, reng 

bino gitara lietuvių pa i r i j ^ d a y ; ^ ^ Nesugebėjau 
Urnų dainų Pradžioje progra- v i g ų ^ ^ jmrd&ų sužino-
mos kun. I. F. Boreišis pasa
kė patrijotinę kalbą, apie Vil
niaus atgavimą ir jo reikšmę. 
S. Atkočiūnas publikai patie
kė linksmą žinią, kad sausio 
28 d. buvo nuvykęs į "mažą
ją Lietuvą'' — Chieago, da
lyvavęs Vyčių apskr. choro 
koncerte ir pakvietęs atva
žiuoti į Detroitą. Bal. 28 d., 
Carphatia Hali, vakare, tas 
choras išpildys koncertą su 
pamargininiais. Patarė bilie-

ti. Rodos, buvo apie 12 as
menų. Vienu žodžiu, visi pui
kiai vaidino. 

Po vaidinimo sekė muzikė
lė programa. Malvina Rukše-
naitė paskambino pianu solo 
gana sunkų veikalą ir akor
dionu pagrojo solo. Muzikali 
iš prigimties ir žymiai kyla 
muzikoje, ypač piano. M. Ruk-
šenaitės tėvai yra pasiturin
tys biznieriai ir be jokios 
puikybės žmonės, su visais tus iš anksto nusipirkti. Juos 

pardavinėja Federacijos 4 sk. S r a ž i a i sugyvena, 
komisijos nariai. Publika del-! Antrą numerį išpildė mo-
nų plojimu sutiko tą piane-! k y k I o s mergaitės. Jos padai
ga j navo porą dainelių, kurioms 

akordionu pritarė M. Rukše-

Zrimų - Žineles 
Prol*. K. Pakšto p rakai bo^e 

surinktų aukų sąraše, per 
klaidą, praleista šios pavar
dės: po $1.00: G. Šilaikienė, 
J . Talandis, J. Černauskas, K. 
Legos, J. Cirigaliauskas, S. 
Blaškevičius, A. Šileikis. 

n 
Grybų šeima pamačius 

Drauge" pranešimą apie 
mirtį a. a. kun. Lado Drau
gelio tapo liūdesio suspausta. 
Velionis buvo artimas Grybų 
giminė ir kiekviename savo 
laiške teikė Grybams, o ypač 
moksleiviui Sirilui, pamoki
nančių nurodymų apie moks
lą ir jaunimo gyvenimą. 

Grybų šeima tik maldose 
dažnai prisimins a. a. kun. 
Lad4 Draugelį. 

perka ir kitų laikraščių, taip 
pat yra skaitytoja Lietuvoj 
leidžiamo laikraščio "Pasau
lio Lietuvis". 

Pavyzdys visoms lietuvai
tėms. XXX 

Išmėtyti plakatai, kad kovo 
10 d. rengiama Lietuvos ne-
priklausomybės paminėjimas. 

EAST SIDE 
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖJIMAS 

Parapijos choras Lietuvos 
nepriklausomybės 22 metų su 
kakties minėjimą suruošė va
sario 25 d. 

Minėjimas pradėtas bažny
čioje 10:30 vai. per sumą, kr± 

Rengia koks tai "Vilniečių n 9 "u*e ir jausmingą, šveib-
Komitetas", kokio Detroite t e i pritaikintą, pamokslą pa 
niekas nežino kada jis susi
tvėrė ir kur gyvuoja. Tai tik 
laisvamanių pasigarsiniinas. 
Laisvamaniai čia bliofuoja ir 

sakė kleb. kun. J. Čižauskas. 
Vakare choras išpildė pro 

gramą-. Programoj ypatingai 
gražiai pasižymėjo solistai 1S. 

Kovo 3 d. Maldos Apašta
lavimo draugija ir Tretinin
kai rengia "bunco" parapi
jos naudai. 

UetUVMI DAKTARAI 
Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutarti 

Res. telefonai SEEley 0434 

tueionas HEMlock 2061 

OR. JOSEPR KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuu 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarimą 

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
Ot'Lo valandos: 

10—12 vai. ryte 
2—4 ir 6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitarius. 

Tei Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12; 

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

Šeštadienius: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

tei . Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th C t 
OFISO VALANDOb: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutarti. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tei. Cicero 1484. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9P.M. 
3147 S. Haisted St Chieago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

» ' — « • — • < — — — — — — — • 
•'«' CANaJ ft»fl« 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

fišina įvairiais būdais, net! Bukšaite, (A. Juodsnukaite, 
garbingus svečius kviesdami j R- Valiukas, P. Medonis, bro- I 
iš Chieago ir kitur. XXX 

Programa baigta su Lietu 
vos himnu. 

Lietuvos Nepriklausomybes 
minėjimas, vasario 18 ii., ge
rai pasisekė. Bažnyčioj kle
bonas kun. I. Boreišis atlaike 
iškilmingas mišias už Lietu
vos Nepriklausomybes kovoto
jus ir žuvusius karo laiku. 
Žmonių bažnyčioj buvo daug. 

Vakare Lietuvių didžiulėj 
svetainėje varg. J . A. Blažio 
rūpesčiu surengta graži pro
grama. Pradedant programą 
kun. Ignas Boreišis pasakė 
įžanginę kalbą apie Vilniaus 
atgavima ir kaip mes dabar 
turim gerbti tas mūsų šven
toves ir t. t Apie kun. I. Bo-
reišio iškalbingumą neberei
kia nei rašyti. Tai yra Dievo 
apdovanotas iškalbingumu. 

Po to sekė vaidinimas "Už 
tėvynę malonu kentėti" (Lie-

naitė. 
Antanas Ambrazas paskam

bino gitara "Lietuva brangi" 
ir porą kitų liaudies dainų. 
Jo skambinimas publikai la
bai patiko. 

Didysis choras, vadovau
jant muz. J . A. Blažiui, pa
dainavo kelete patrijotinių 
dainų, o baigiant programą 
Lietuvos himną visai publikai 
pritariant. 

Buvęs koncerte 

. i 

Padėkos Žodis 
Siuomi tariu širdingą ačiū 

visiems, kurie prisidėjo prie 
surengimo Lietuvių Dienos 
programos, o ypač lošėjams, 
dainininkams ir šiokiu, ar to
kiu būdu prisidėjusiems. 

Varg. J. A. Blazis 

Barzdilauskai ir Kašelioniai 
atidarė naują valgyklą, 6206 
W. Vernor. Lietuviai mėgs
tantieji skanų lietuvišką val
gį, lankykit savo tautiečius. 

Barzdilauskas yra daug sy
kių dalyvavęs Šv. Antano par. 
choro parengimuose, o turė
damas -gerą tenoro bak-ą ne-
sykį ir publiką linksmino. 

Geriausio pasisekimo biz
nyje. 

Sekančio penktadienio 
"Draugo" numery tilps svar
bių žinių. Tėmykite. Kcresp* 

1 ' Draugo 

liai Stanevičiai smuiką ir I 
i piano. , 

Kalbėtojais sio vakaro bu- • 
vo kun. V. Masevičius, Sv. 
Petro parapijos klebonas, ir 
B. Petkienė. 

Neturint šioj parapijoj var
gonininko klebonas kun. J . 
Čižauskas savo laiką pašven
tė mokinimui choro, kuris 
gražiai padainavo šias dai-

Diena iš dienos 
skaitytoju, skaičius Detroit 
didėja. Štai, praeitą savaitę 
dienraštį užsisakė Delfiną 
Kasparavičiūtė. Nauja "Drau , J i l o r i j o ; rf^^įjį^ 
c n " «ka i tv to i« nipo-sta l iptn- , 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

g o - skaitytoja mėgsta lietu- , ^ 
vių katalikų 'spaudą. Be *Drau 
go', sekmadieniais dar nusi-

Kisieliūte Pasirinko 
Garbingę Profesiję 

Vasario"''19 d. Antano ir 
Mortos Kisielių namuose su
ruošti pietūs giminėms ir ar
timoms draugėms. Priežastis 
buvo tokia: Kisielių dukrelė 
Vandutė, baigusi gimnaziją, 
pasirinko garbingą profVsija ;nas: "Lietuva brangi," "Vai 
— gailestingos seselės. Išlai- |kur tu josi ," "Neprapuls mū-
kiusi kvotimus ir parėjus ki- ' sų tėvynė," " K u r banguoja 
tokius reikalavimus, mokinsis ' Nemunė l i s / ' "Gieda gaide 
ir praktikuosis "Provklence" j l iai ," "Dragūnų maršas." 
ligoninėj ir tris metus gyvens 
jų bendrabuty. 

Dalyvės sudėjo Vandutei 
kuo širdingiausių linkėjimų, 
apdovanojo gražiomis dova
nomis ir išleido į jos naują 
gyvenimą. 

Telaimina Aukščiausias ją, 
visuose jos darbuese ir nau
joj profesijoj. M. M. K 

Dar pasikalbėjus apie an
as 

— Užaugusio žmogaus šir
dis turi 13 centimetrų ilgio, 9 

. cm. pločio ir pusseptinto cm. 
i aukščio. 

Akiniai, visokių madų, už $2.4b 
pritaikyti akims, su pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensjj 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos popVt 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tei Yards 2151 

DR. A. JENKINS 
(.Lietuvis) 

ttYDYTOJAS IK UHIKURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALAKUOS: 
Nuo i — 4 ir nuo 7 — 9 vakar< 

Taipgi pagal su ta/ Ą. 
Ofiso telefonas PROspott 6737 
N amų telefonas VlRgima 242 J 

t*4* tfAKDS M8# 

DR. FRANK C. KWINN 
il%%tStfUs4H<fcA»J 

*i.D X TO J AB I £ OflIRURUAr 
165 i VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakar*. 

ir Pagal Rutartv 

• 

! 

DR. 

OFISO VALANDOS: 
- 4 ir 6:30 — 8:30 vato 

ir pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SUKGEON 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso Tei. Canal 2345 

t iriso Vai. 2- 4 ;T 
Res. 2305 So. Leavitt Street 

ttea tei. Canal 0402 

lBJsl>AJttAl !>t\A.>j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
HMW So. Halsted Sir^et 

TKLRPUNAl: 
Ofiso - Wentworth 1612. 

Res. — v <ri» iv> 
OFISO VALANDOiS; 

iki 4 pt»pf--w 7 lW. H n*b 
rrp/'iHdipnian* ii Sek/i.. <*.» »««< 

paKRl »ut«rtį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Av* 

2-tros lubos 
CrilCAGO. ILL 

Tei. MIDway 2880 
'\FlSO VALANDOS: 

\ u o 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 i*v 
vai. po pietį ir nuo "' iki 8:30 f. 

Sekniad. nuo '0 iki 12 vai ryt 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4631 So. Ashland Ave. 

Tei. fARds 0994 
Res. Tei. PLAza S200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. va* 
tfedeliorois nuo 10 iki 12 Tai. dieat 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
«. •>9hh »,. Tsinuut A v* 

'*f.om fm\ VTRIflock 4«4I» 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS, tB OHIRURGAF 

* -t 7 P 

2423 VV Marquette R#i«r 

DR. STRIKOL'IS 
^^•Rin iAJI and SURaBOS 

**** *si» Ashland Av»*ni»-

OF1PO VALANDOS: 

*m> i «ki 4 ir nuo 6 iki 8 « i 
VarinH^mi* pairai «**«'• 

* M » 

W Į , 

Middletown, Coan. — Otterbein dirbtuvėse gaisras padare $500,003 nuostolių ir sunaikino 
Prancūzijos užsakytuosius ginklus. (Acme telephoto) 

^ 4 & > 

**4&ft? 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Df'I Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morfino Atmokėjimo 
Cicoroj, Chicaįjoj ir Apylinkose 

""-i i 4 » . l « * t 

OR, BIEŽIS 
INS-UREO 

^ • i 'uoo: 

SAVE BY 
MAIL T A U P Y K I T 

PASTĄ 
P E R S T . A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tei. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

*vnVTOJAB tR nmRTJROAt-

Oili v̂  Cermak Roar* 

H*i'ii S CaHfornl» **+ 

• •i, . * v . • -

Vai.: Pirm.. Ket%ir.. SeSta«l. 9 Iki 8 v. v.: Antr., Trečiad. 9 .ki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 Q ^ U ž PADĖTUS PINIGUS 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed«TaJ Ssvings and Lo«n Insurance Con&., \Vashington. D. C. 

OR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8 
2403 W 63rd St, Chieago 

jV*Ai«4i«atais ir BskTnadiantSJt 

i 

>. v*te i s fMft) 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiso vai nuo 1—3; nuo 6:30—8:* 
756 VVest 35th Street 

Ofiso Tai VEELdius 0086 
Rscidanrilna tsl BEVerly 8844 

OR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* 157 Ircher 4venu* 
Ofiso vai..- 1—8 ir 6—8:30 P U 

Rasidaami* 
4118* 80. Ctarsmom A»« 

Valandos 9—10 k H 

« OAMal 088*? 
Rss T«i PROspsrt MS 

OR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• 821 So. Halsted Street 

H*f\<]er\n\\n 66<»0 Ro ^rt«»ian A.» 
v* r,AVT>OR! n v rrto iki 3 nors' 

S i\n Q »«lra«* 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

tft4A So Ashland A v 
arti 47th Rtra»« 

• a i i ano 9 ryto iki * »tk»». 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
« * 

DANTISTAS 

4631 So. Ashland Ave 
T«1 Y ARds 0984 

^r^sdisnisis . Trseiadiiimsj* •• 
l a i t t iMft i* -

file://'/FlSO
file:///Vashington


Penktadienis, kovo 1 d., 1940 

Trumpos Žinutes svarbu, kad perdaug neišeiti 
i iš tiesos kelio. 

ftv. Antano parapijos para- Yra įprastai dalykas: jei 
žmogus nori ką nors gera pa-pijonai lankosi bažnyčioj ir 

klauso iškalbingo milijonie
riaus kun. d-ro Vaško, M I.C, 
pamokslų. IštikrųJŲ, cicorie-
Čiai labai įvertina tokius nau
dingus, reikšmingus ir pamo
kinančius pamokslus, kas lie
čia žmogaus siela. 

Misijos baigsis kovo 3 tl, 
3:30 vai. popiet. 

Metinė vakarienė 

Kovo 3 d., 7 vai. vai:., Šv. 
Antano parap. salėj metine 
vakarienę rengia ARD 9 s!:v-
rius. Ne pirmą sykį tas da
roma. Bet kas met tuo pačiu 
laiku ir tam pačiam tikslui, 
tai yra Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno naudai. TiksJas 
kilnus ir remtinas; nereikia 
nei aiškinti, ciceriečiai visi 
gerai žino ir supranta, kokius 
parengimus reikia remfi ir 
juose dalyvauti. 

Rėmėjos ir rengėjos kvie 
čia visus. Užtikrina, kad va
karienė bus gardi ir progra
ma graži 

daryti visuomene i, turi dftQ£ j 
nukentėti. Atsiranda daug vi
sokių nenaudėlių, savimeilių, 
kurie nori koją pakišti, kad j 
gera darantis žmogus negah"- j 
tų atriekti tikslo. 

Ciceroj dabar yra susida
riusi trečia politine partija, 
tai vra "Better Government 
Pnrty'\ Visai nauja ir nepri
klauso jokiems politikos bo
sams. Šioj naujoj partijoj yra 
ir lietuvis kandidatas į aseso
rius. Tai Walter Babitz. Lie
tuviai turėtų džiaugtis ir agi
tuoti už savo žmogų, kad bal. 
2 d. būtų išrinktas. 

Bet atsiranda žmonių, ži
noma visai mažai, kurie ne
patenkinti W. Babitz kandi
datūra. 

W. Babitz yra tinkamas 
tam ofisui žmogus. Ir mes vi-

PALAIMINTO RAMONO 
LTJLL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliško verte 

Kun. Ant. M. KaružiškN 

Mylimojo namų šviesa atė
jo apšviesti Mylėtinio namus, 
išvaryti iš jų tamsumų ir pri
pildyti juos džiaugsmu ir liū
desiu ir mintimis. Ir Mylėti
nas visa išmetė iš sa.vo namų, 
kad Mylimasis galėtų ten bū
ti apnakvodintas. 

Dievotumas verčia akis 
verkti, bet širdį džiaugtis. 

Jerome Sufur, 17 metų Vilkinys sergąs vaikų paralyžium, 
atgabentas Chieagon tolimesniam gydymui. (Acme telephoto) 

Don't look 

OLDER 
tk y o u r y e a r s i 

Why be youi age? Look younger thcm your years with 
Clairoled hair . . . with hair that U soft, colorfui, youth-
Bkel Those gray streaks cem be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo OU Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as U TINTS. 
See your hctirdreseef lodą y and eay; 

iJVct/iiAKt/vu... €&t/n 
Writ» now ior ir— booklet and tr— adviem oo your hair probJem to 
Joan Clair. Piesident. Clairol Inc.. 130 W 46th St. New York. N. y 

už savo tautietį Walter Ba
bitz. 

Respublikonas 

• • & » » 

si lietuviai turime būtinai 
balsuoti už savo žmoggų. 

Jei Dievas nusiųstų du an 

Kovo 5 d. 

Gerai ir teisingai pasakė 
lietuvis respublikonų klubo 
pirmininkas F. Vitkus res
publikonų susirinkime, para
pijos salėj. Jis sakė, kad kai 

"Bunoo ir card partv !, v , . . , , . , ,, .. 
_ . . •*. . « e « l paima balota bafcmoti. 
Rengia Lietuvių Namų Savi-. . . . . v._ . 

. ° * • jie .pirmiau peržiūri nuo vir-
ninkų klubas, Sv. Antar.o pa- U ., . , , -, 

. . * *^ i saus iki apačios kol suranda 
rap.jos salėj 8 vai. vak. | ^ „ ^ „ ^ T a d a fa 

fti pirmas klubo I * " * * * , , , ^ * t i k u ž s a v o t a u t i e t į . 
mas bėgiu dviejų metu. V įsi , , v . _. 

. . . . . Matote, kur žmogus mokėjo 
namų navininkai ir nuomoto- .v . -IX*- u • *• 
. . * . 1 išsireikšti ir neįžeisti savo 
jai turėtų dalvvauti Maine ... , , . . ,. + ,„• • 

partijos. Mes visi lietuviai 

. 
parengime. 

N. S. klubas daug darbuo
jasi piliečių labui. Net ir 
dienrašti "Draugą'' prenume
ruoja. Paremkime jo veikimų, 
užpildykime parap. sale ko
vo 5 d., 8 vai. vak. 

Dabar tik šnekos ir 
šnekos 

supratome, kad F. Vitkus no
rėjo pasakyti, jog lietuviai, 
kokios nebūtų partijos, turi 
Igifesuoti už lietuvį. Žinoma, 
F. Vitkus būdamas respubli
konų vadas, negalėjo sakyti: 
"balsuokite už W. Babitz". 
Būtų nusikaltimas savo par
tijai. Bet mes visi suprato-

I gėlu — vieną gatvių šluoti, t 
! antrą valstybės valdyti, nieku 
būdu negalima būtų juodu pri
kalbėti pasikeisti darbu. Ne 
mažiau teisinga, jog tas, kurs 
jaučia, kad Dievas skyrė jam 
kitą uždavinį, gali būti lai
mingas tik tuomet, jeigu tik
rai imsis jį vykdyti. 

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

WilHam A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

I r NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 3161 

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės 

me, kad reikia balsuoti taip, 
Galima daug šnekėti, bet kaip čekai balsuoja. Reiškia, 

URBA 
Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Bai.kie 
tams. IjaiUotuvėiD-
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
w 

IGNACAS DAČIOLAS 
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestingu mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylima vyrą. ir 
tėvelį Ignacą Dačiola-

Netekome savo mylimo kovo 
2 d., 1939 m. 

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negulėsime užmiršti. 
Lai gailestngras Dievas suteikia 
jam amžiną atllsj. 

Mes. atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis kovo 2 
d., 1940 m.. Aušros Vartų par. 
bažnyčioje, 8 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Ignaco sielą. 

Nu'dūde: Moteris. Sūnai, 
Dukterys, žentai, Marčios Jr 
Gimines. 

BENEDIKTAS 
NEDVARAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vas. 28 d., 1940. 7.05 vai. vak., 
sulaukės 46 metų amžiaus. 

Gimęs Nauiamiestyje, Pane
vėžio apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 27 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

r>roli Stanislovą, broliene Oną 
Ir jų šeimą, švngerj Jurgj Gur-
Jkj ir šeima, dėdę Petrą Ned-
rara ir jo šeimą, teta Domice-
<e Sokiene ir jos šeimą, dėdie-
Je Ona Nedvarienę, 2 pusbro
lius: Benedikta Karecka ir Pe
trą Nedvarą ir ių šeimas. I 
nussesoros: Natalią Kazanaus-
kns. švogerj Renedikta. Ona 
Stalilionione. švoereri Justina ir 
Uršule Astrauskienę ir ju šei-
moi ir ifitis fimines. T.i^tuv^o 
paliko tėvą Jn^stana. ses^re Ju-
Hiona J^sn^n^kiene. S^op-eri 
.Tona ir in Smirna pucb^oij J,**. 
onp'-rici Nedvnrq ir jo šeima ir 
gimines. ' 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge*" 

T > T - U . - ' " nc.;s »^T-!O <?. f j . A . 

rra n i "n<* i i os, 301 kp . or-

Kfims niiSirvof'"! Ant. P P * . 
*RUS kr>T>iv îojp 1410 S. 49th 
Pourt, Cicero, 111. 

Laidotuvės ivvks pirmad., ko
vo 4 d., 8-00 vai ryto. iš ko
plyčios i fiv. Antano par. baž-
nvčin. kuriot atsibus gedulingos 
nsrtin'dos u* velionio sielą, o iš 
ton bus nuivdetas j Sv. Kazi
miero kapines. 

V'si a. t. Prnor'ikto Np('\-!iro 
eimin~*s. rirf»v"pf>i ir r>o?iQtq.nii e-
sato nuo^ir^ial ic\Me«xi?»mi dnlv-
vaiiti inHotinrf"5<1 i»- "iiite'ktl inm 
nas^i^ini patarnavimą ir atsi
sveikinimą. 

^Tuliflde 1ipkarr>*i• nr«Hs, P*-^-
H^nr* Svo<reris. r>ė<l«. Tetp*. De-
!*l ^ė. Pusseseres, Pusbroliai ir 
Riminės. 

laidotuvėse patarnauja laido-
uvių direktorius Ar»tanas Pet
kus, tel. Cicero 2109. 

f 
$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas, gaukit.* — 
BEPublic 6590. 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bL į rytns nno didžiųjų vartų. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo progmino Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaliiiuieru. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

D V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV / \ 1 MIESTO DALYSE 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YAItds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

Anthony B. 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

P. J. 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Al ta i V. Petkus 
Lachawicz ir Sunai 

4704 S. Wesptern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 «20 W. 16tt Avt. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
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Penktadienis, kovo 1 d., 1940 DHiUGIS 
KUN. S. GAUČIO PAMOKSLĖLIS 

(Pasakytas "Draugo" racfio pusvalandyje, 
vasario 26 d. iš WGES stoties) 

Labai dažnai eėame girde- Ba/nyčia Didžiajam* ^ciUi-
j * paaveikinimą: "Linksmų Jiwiyj Unktiniai kaiba npie 
kalėdų" arba "Unkisnių Ve- įonuaprauę nuodėmę, am *u 
Jyk^**. Gal kada norą atsiras 
žmogus, turintis tt>k drąsos 
ii paradokso supratimo, kad 
priuės ir dar kita pasveikini
mą: "Linksmų Uavenių". IŠ 
pradžios klausytojai pamanys, 
kad tas žmogui kalba ironiš
kai, ar pašiepiančiai, arba 

.« lHl t .H I Į Į Į>y Į Į Į j Įg 

gavome toJtj Atpilk t* ja. 
Mara klausimo, kad žmonės 

mažiau nusideda gavėnios me
tu, :_es jie apleidžia tas ap
linkybes fcur nuodėmė daž-
niauaui randasi; ir jie dai
niau pamąsto apie 'savo gy
venimo tikslą ir daugiau sten 

kad jam biskį trūksta kur'giasi pasiekti tą tikslą Taa 
nors. Linksmų gavėnių? Koks laktas turėtų padaryti gavė
tai negindetas dalykas! Gavė
nia, atgailos — atsižadėjimo 
ir apsimarinimo laikas; lai-

iiią linksmu laiku. 
r/er gavėnią turime geres-

dę progą duoti daugiasi l i e 
kas pergalėti kūno neteisėtus'7ui, ir mes tai darome aroa 
reikalavimus — ir dar pava- daugiau melsdamiesi arba at-
dinti jį linksmu! Negalimai'&aiią darydami. Mes su. Die-

Višvien tas žmogui kalbės vu dalinamės :— per apsuva-

Tad bus suvaidinta labai gra
ži ir juokinga komedija. Pra
džia lygiai 6:30 v. v., šokiai 
S v. v. 

X».tarta paimti gerą muzi-
jką, kad jaunieji galėtų gra
žiai pasišokti. Muzika pasam
dyti apsiėmė J. Valaitis, o 

i veikalu rūpinsis P. Masko
liau K Pasirodo, kad vakaras 
liūs labai gražus. Įžanga tik 
25c. Lauksime atsilankant vi-
tą. Taipgi bus duodamos do
vanos už gražiausius ir tvir
čiausius margučius. Ir taip 
baigtas susirinkimas su mal
da. Kas boft toliau veikiama 
pranešime vėliau. Pra-as 

Pirmieji Kanados orlaivininkai išvyksta:į Europą. (Acme telephoto) 

ATGAVĘS ATMINTĮ 
GRĮŽTA NAMO 

Vasario 15 d. buvo dingęs 
3$ m. Maurice V. Sommers," 
5924 N. Campbell. 

Per dvi savaites Sommers 
bastėsi po Ameriką. Buvo nu
vykęs vykęs Kahfornijon. Per 
tą laiką jis nežinojo nė kas 
jis yra, nė kur jis keliauja. 
Manoma, jog laikinai jis bu
vo susirgęs amnesija. 

Bet tokia jau artistų dalia. 
savęs negailėk ir dirbk, kol 
turi jėgų! — F. Salia pinas 

labai protingai ir, jei š is pa
sveikinimas bus žmonių, pri-
iiutas, gavėnia apturės visai 
kitokią reikšmę mintyse tų, 
kurie ją užlaiko. Visa bėda 
gavėnioje su daugeliu kata
liku, yra tanie, kad gavėnia 

rinimą — mūsų valgiu. Pa

žiūrėkime daugiau į tuos da
lykus, o apsimarinimas sa
vaime atgiras. Jei bandysime 
tapti tinkamesni Dievui iš
naikindami savyje visą tą, 

aukojame J a m mūsų lepumą k a i 5 J a m n e pat inka; jei steng 
ir kiti} dalykų atsižadėdami 
juos paaukojame Dievui. Ai 
i*e linksma ką nors noriai ir 
dogmai Dievui duoti! 

Gavėnia — laikas, kala 
pasirodo labai varginantis t a.npame dvasiškai sapr-sm 
laikas, o,, istikrųjų, turėtų I įr l l0iejui. Tai svarbu, nes 

simės tapti uolesni Jo tarny
boj, jei tapsime artimesni Jo 
draugai, tuomi pi įrengsime 
Jam gražiausią dovaną. Die
vas prašo žmogaus tik jo šir
dies. O mes tinkamai priren
gę tą širdį atiduosime Jam 

tir 

KAS GIRDĖTI CHICAGOJE 

būti džiaugsmo laikas — pro- <.tjpiufc u uolus žmogus yra kaipo dovaną. Žinoma, tame šiuo kartu labai gražiai pa-
ga linksmam ir duosniam au-

T r u p u t i s i s 
NorthSkie 

Parapijos susirinkimas 

Vasario 4 d, buvo šv. My-' k o l l l i t e t
l ° naf ių i ž , i n k t L , , . . . . nenie, kad bus gana sunkus 

kolo parap. metinis susirin- \ ' "** .v . , . . , 
, . 0 • . i , darbas tiek išrinkti, bet pa-
krmas. Susirinko gana daug . . . / ~ 

- .-. sirode visai kas kita. Ivas 
parapijonų, o ypač jaunimas • . J J V 

svarbiausia, kad didžiuma j-

nariai numirė, būtent V. Dar
gužis ir V. Maeekonis, o kiti 
šiaip sau pavargo ir neapsi
ėmė, tai prisėjo net 10 naujų 

Ma-

kojimui — Dievui. 
Nėra abejonės, kad Dievd 

malonės gausiau teka gavė-
aios metu. Ne tiktai, kad mū
sų maži apsimarinimai ir pa
siaukojimai -būna gausiai už
mokėti, bet gavėnia pasiekia 
savo ryškiausią esmę Didžio
je Savaitėje, kada minime mū
sų atpirkimą. Ir tas faktas 
t ui ė tų padaryti *į laiką links
mu.. Jai sveikiname kitus Ka
lėdomis, kadangi tai Švente 
i't ėjimo į pasauli mūsų Išga
l e 
tv 

linksmas žmogus, o gavėnia prįrengime rasis atsižadėji-
ju-isideda įvykinti tą link.-
mmną. 

Taigi taip išaiškinus šį me
lo Jaiką, pasirodo, kad turė
tumėm žiūrėti į gavėnią ne 
tiek kaipo į atsižadėjimo lai
ku, arba kaipo į laiką, kada 
turime daug ką nuo sav\« nu
traukti, bet iš pozityve 5 pu
sės — kaipo į laiką ir progą 
duosnomui, išsilavinimui sa-

' \ \ s susivaldymui. Žiūrėkime 
maliau į tą ką neduosime sau, 
bet verčiau žiūrėkime į tuos 

WH% . W T»*to, keip ( ! a l > : . ^ . Huiil}(,3 gal ias duoti 
eikmhs'proga mafeą'aatu- Dicvnii. 

alaus atpirkimo! Juk pati 

PRANEŠIMAS 
"Income Tax" 
Reikalu 

Jungi. Am. Valst. federali
nė vaidila pasiuntė į mūsų 
raitinę A. S. Valūną — In-
ternal Revenue darbininką, 
pagelbėti lietuviams išpildyti 
Income Tax blankas, ir duoti 
atsakymus į visus klausymas 
kas link Income ir Sočiai Se-
curity taktų. 

P nas Valūnas bus "Drau
go" rastinėje nuo vasario 28 
d. iki kovo 2 d., nuo 9:00 vai 
ryto iki 5:50 vai. vakare. 

i i s patarnavimas, tai yra 
Menku išpildymas ir notari-
zavimas, veltui. Čionai bus ga
lima ir čekį išpirkti dėl mo
kėjimo takec. 
KAS TURI PILDYTI 
INOOME TAX BLANKAS 

ZuvKvlCTloS UCvCUCS Ul lUCUo; 

pilietis ar ne pilietis, kurio į-
plaukoc buvo $1,000.00 ar 
daugiau, nuo algos, dividendų, 
pardavimo namų, stakų ar 
bonų per 1939 matos, turi iš
pildyti blanką. 

Vedę šmonės tari išpildyti 
Minką, jei jų įplaukos buvę 
virš $2,500.00. 

Biznieriai turi išpildyti 
blankas, jei jų įeigos buvo 
$5,000.00 ar daugiaa, neskai
tant ar buvo taksuojama at
sakomybe ar ne. 

Blankos turi būti išpildytos 
ne vėhan kovo 15 d. vidu-

Žiuogus liū&ta, kada nori 
duoti kokie, dovaną mylinam 
draugui, o neturi ko l<nKa-
iiio duoti. Iž kitos puses žruo 
gui džiugu, kada gali duoti 
gražią ir brangesnę dovaną. 
Mes galime dabar, šiuo laiku, 
daug ką Dievui duoti? taigi 

mo, apsimarinimo ir sunku
mo, bet tų dalykų mes nepai
sykime, nes meilė pasaldins 
ir palengvins mūsų pastan
gas. 

Jau prabėgo maždaug pusė 
gavėnios. Gal, jau mums įky
rėjo šis rimtesnis laikas ir 
nerimaujame laukdami gavė
nios pabaigos. Jeigu taip, tai 
dabar kaip tik laikas įgyti 
šią naują pozityve išžiūrą, j 
Tada rasime, kad gavėnios 
rimtumas ne tiek slegia mū
sų įftvašią, kiek atneša mums 
nanjos, tikros linksmybės. 

Baigdamas, linkiu visiems 
tikrai "linksmų Gavėnių 

ode. Susirinkimas pradėtas * " a « i m c s ^ T " * ' . P a t y i 

I gabiausi mūsų žiedai ema se-

?> 

Mes esame priešingi tiems, 
kurie dalo, silpnina, skirsto 
šeimą; priešingi klasių kovai. 

Olivera Salazar. 

siroae. susirmKimas pr 
su malda, kurią atkalbėjo 
pats klebonas kun. J. šaulins-
kas. Buvo peržiūrėtas visų 
metų parapijos veikimas. Pa
sirodė, kad j^as mus viskas 
einasi kuo geriausia. Kaip 
darbais, taip ir finansais. Vi
si parengimai buvo gana pa
sekmingi. Visos parapijos są
skaitos apmokėtos iki centui. 
Mūsų nedidelė skola dar su-

j mažinta. Anot klebono žodžių 
"už metų kitų skolos visai 
pas mus neliks". Be to įtai
sytą naujas boileris, kurs kai-, 
navo apie 700 dolerių, ir dar 
ižde dėl atsargos nemažai tu
rime. Tad pasirodo, kad pas 
mus viskas kuo geriausioje 
tvarkoje. Toliau eita prie ko
mitetų rinkimo. Nutarta ko
mitetą padidinti iki 18, vie
toje ,12 ypatų. Kadangi perei
tais metai's net du komiteto 

nesniesiems į pagalbą. Tai 
labai džiuginąs dalykas. Kad 
senimas ir jaunimas moka ir 
nori išvien dirbti tikybos ir 
tautos darbuose. 
Iš parapijos 
komitetų susirinkimo 

Penktadienio vakare, vasa- IK 
rio 9 d. visi parapijos komi-' mm 
tetai susirinkime, kad pasi- 'f+ 
tarti su klebonu apie para
pijos darbus. Pirmiausia kle
bonas paaiškino kaip reikia 
atlikti įvairius^ parapijos dar
bus. PasidalinoirTė^ddr^ais,' ir 
vfliau kalbėjome apie atei
nančius parapijos darbu's. Pir
mutinis iš parapijos darbų — 
tai IVlaigučių vakaras, kuris 
rus per atvelykį, kovo 31 die
ną. Nutarta tą vakarą pada
ryti šaunesnį ir įdomesnį, kad 
būtų patenkinti seni ir jauni 

Jj ' " • i •• :• 

[Vilija Anglių Kompanija 
Šiais 1940 

Metais Švenčia 
Savo 

Sidabrinį 
Jubiliejų -

(25 Metų Pasek
mingo Bizniaus 

Gyvavimo.) 

Todėl Vilija Kompanija patvarkė specialius palengvini
mus, taip seniems taip ir naujiems kostumieriams. 

— o — o — 
Palengvinimu Patikrinimui Šaukite LAFAYETTE 2584 

— o — o — 

THE VILIJA COMPANY 
3700 S. Spaulding Ave. Chicago, 111. 

A 

J? 

i 

DAINŲ DIENA 

KLAUSYKITE 

New Gty Furniture Mart 
E A D I O P R O O B A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, ifi stoties 
W8BC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Lonie-Lonie Komediška Grupe 
ir dideli eile kitų radio žvaigždžių. 

> * * -

_ . SU ŠOKIAIS 
— R E N G I A — 

• 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 
I R D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio "April 21 D., 1940 M, 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van B u r e n S t . i r Ashland Blvd. Chicago, III. 
Pradžia 5:00 vai. vakare panga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 

m i E T T J S JAU GALIMA GAUTI "DRAUGO'' OFISE. 

^. I lI lI lI lIft l i 'III i l t lI lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIf l f l f l f lI l lII lI lI lI lIfSIIl lUll l f tAlIlIfMi^irMlMIlIlI lI lH ~ 

I ^2&x SK0UNAM p|N|GUS ^ ^ i" 

ANT 1-MV MORGIčiy 
u JREOU 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti Iki $5000.00 per i į Z 
Federal Savings and Loan Insuranc* Corp. po United Statei 

g GomsmoBt prižiūra. 

E3E: 3= 

i Mokame Už 
Padėtus Pinigus s\% • 

= Oriao vai: 9:00 FaL ryto iki 5:00 raL rak. Pirmadioniaia, Ket- i ^ 
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai vakaro. j • 

Į 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 11 
JOHN PAKEL, Fres. 

i CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I \ 
ffiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""*""""!* -

Skaitykite Katalikišką Spaudą ų 
— 

.. . . 



DRXTTGrXS Penktadienis, kovo 1 d.. 1940 

Federacijos Veikimas ! L- WNi 
BRIGHTON PK. - \ W l 9 S *"** ^ 

rio 27 d. A. L. R. K. Fede
racijos skyrius laike susirin
kimą, kurį maltla atidarė pir-
min. F . Vaicekauskas. Daly
vavo draugijų atstovai. Pasi
tarta įvairiais klausiniais ir 
priimtas Vaicekausko prane
šimai Lš Lietuvos nepriklau
somybes minėjimo vasario 18 
d. Tikietų parduota 97. 
Draugijų darbai 

36 kuopa minės 
25 metų sukaktį spalių 13 d. 

Federacijos 19 skyrius nu
tarė surengti pikniką. Išrink
ta komisija: Vaikutis, K. Za-
romskis, I. Valskis. 

Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus draugijos šokiai įvyks 
kovo 31 d., Vengeliausko sa
lėj. Visos draugijos prašoma 
dalyvauti šiuose parengimuo
se. Tai mūsų pareiga. 

gijų atstovai: M. Balčiūniene. 
A. Žiliene, M. Navickiene, M. 
Tverijoniene, T. Vaikutienė. 
V. Pąsiskevičiūtė, I Valskis 
P . Va iku t i s , F . Vaicekauskas . 
K. Zaromskte. 

Susirinkimai įvyksta kas 
paskutinis mėnesio antradie
nis. Sekantis įvyks kovo 26 
d., 8 vai. vak. K. Z., rast. 

Užsimokėjusios draugijos: 
Šv. Kazimiero ARD 6 sky-j Į Federaciją užsimokėjo: V. 

rius rengia kauliukų ir kortų Jėzaus Saldžiausios Širdies, 
žaidimą kovo 3 d , 6 vai. va- Šv. Kazimiero Karalaičio, Ne-
kare, parapijos salėj. j kalto Prasidėjimo Moterų ir 

Marijonų Bendradarbių 351 Merginų, L. R. K. Sus-mo 160 
skyrius rengia kauliukų ir kuopa, L. Vyčių 36 kp., Tre-
kortų žaidimą balandžio 28 tininkų draugija, Nekalto Pra 
d., M. Navickienės namuose,! sidejimo parap. choras. Taip-
4538 S. Wa»shtenay Ave. Į gi prašome ir kitas draugi-

Nekalto Prasidėjimo para-j jas užsimokėti. 
pijos choras rengia koncertai Dalyvavo atstovai 
gegužes 5 d. Susirinkime dalyvavo drau-

GRASINO 
ROOSEVELTUI 

Sulaikytas James Malacau-
me, 50 metų, 9 South Sanga-
mon, kuris laišku grasinęs 
prezidentui Rooseveltui. Ma-
lacaume laukia teismo po 
$2,500 užstatu. Laiško turinys 
nepaskelbtas. 

C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

V a k a r 
keliamųjų metų ( leap y e a r ) 
proga, Aurora miestelį valde 
"Lipstick Government,'' kurį 
sudarė moterys, kurios buvo 
vieną dieną policininkai, ug
niagesiai ir, pagaliau, mote
ris majoras. 

DING015 METU 
MERGAITĖ 

Vakar Gromak nuteistas 60 
dienų kalėjimo ir 10 mėnesių 
tyrimo. 

Gromak yra dviejų vaikų 
tėvas . Jo brolis, Theodore, 
23 m., kuris N.Y.A. padeda
mas studijuoja lArmour Insti
tute of Technology, bandė 
Alexą užtarti, bet teismas 

Paskutiniuoju 
laiku sudaryta WPA projek
tas pertvarkyti W. North Av. 
policijos stotį. Todėl dabar 
nuolatinai policijos stotyje 
sėdi vienas WPA sargų. 

Skaitykite vien katalikiš
kus laikraščius. 

P r i 6 § *r n „i™A laiko niekas daugiau mergai savaites Mrs. Gertrucl & 

SKELBKITŽS "DRAUGE" 

Šiuo laiku policija ieško 15 
metų mergaites, kuri dingo 
antradienio vakare. 

Pereitą antradienį ji su sa
vo draugu John Androtich, 
18 m., Mount CarmeJ high I bausmę patvirtino 
school futbolo žvaigžde, ir jo I — 
draugu Wm. Brown išvažia
vo pasivažinet. 

Del kažko jie susibarę. 
Mergaite išlipus iš auto, o jie 
nuvažiavę. 

South Chicagos pakraščių 
sargybos tarnautojas Yale 
Bailey pranešė policijai, jog 
jis davęs mergaitei 25 centas 
ir kartu nuėję iki gatvekario 
prie 99th ir Ewing. Nuo to 

Vedyboms pasirink san to
kią moterį, kokį tu pasirink
tum sau geriausiu draugu, jei 
toji moteris būtų vyru. 

šešias 

A N N M I L L E R , teatro ir Įud i iv i v a l g i d i , dabar | 
"George White'$ Scondols," yro aiškiai Žymiausias iokif 
atradimas mūšy laikv . . . ir daugiau ir daugiau rūkytoju 
kasdien randa jog CHESTERFIELDS yra VEŠESNI, GEftES-

NIO-SKONIO ir AIŠKIAI LENGVESNI. M 

IR GERESNIO-SKONIO 
Jūs visada rasite šitas dvi 

kokybes jų gerumoje, virš daug 
vešesnį užsirūkymą, Chesterfiekfs 
Tinkamoj Kombinacijoj pasaulio 
geriausių cigareto tabakui 

tadarykite jūsų sekantį pakelį Chester* 
field ir matykite sau kodėl viens rūkytojas 
kitam pasako Jie Patenkina. Jūs negalite, 
nupirkti geresnį cigaretą. 

PADARYKITE JŪSŲ 
SEKAMU PAKELĮ _ esterri 

Vėsesnis, Geresnio Skonio ir AIŠKIAI LENGVESNIS Cigaretas 
Cbfarrifkt 1940, L M U R « Mina TOSACCO Co, 

tes nematė. Lambert nusamdė negrę, kuri 
turėjo du kartus j savaimę ap
valyt namus. Tačiau trečia
dienio vakare negrė, pasiva
dinusi Sara Horton, namus 
apvalė ne tik nuo dulkių, bet Alex Gromak, 25 metų ne-
išsineše $650 vertes brange- j pasitenkino 16 nedarbo kom-
nybių, drabužių už $50 ir $45 j pensaeijos čekių sumoje $256, 
pinigais. j bet norėjo pasinaudoti brolio 

KALĖJIMAS UŽ 
NETEISINGUS ČEKIUS 

C h i c a g o s 
Joint Board of the jAmalga-
mated Clothing Workers of 
America įteikė Amerikos Rau 
donajam Kryžiui $2,000, ku
rie skiriami Lenkijos karo 
nukentėjusiems šelpti. 

j vardu. 

Drobė Paklodėms ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Pančiakos, Pirštinės ir Ke
purės. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

DAINŲ DIENA 
Su šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Rengia Lietuvių R. K. Chorų 

Sa-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas", 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo'' ofise. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD I N N Prop. 
Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 W E S T 43RD S T R E E T 

Chicago, UI. 

Field Museutn 
of National History, Melane-
sia salėj išstatyta Pietų Jūrų 
salų etnologine medžiaga: 
medžio drožiniai, kurių kai 
kurie yra net šešiolikos pėdų 
aukščio. 

Jų tarpe yra^ keturi me
džio drožiniai panašūs į N. 
Airijos drožinius. 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

IŠ STOTIES PROGRAMŲ I « O K C I E S 

* 10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIŲ 
W.HJ.P. 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

•estuv6m, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą. 

t inkeniM PatarnaYlmas TMema 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, nv. 

Tel. Victory 9670 

Š i a n d i e 
kalėjime sėdi Irvin Alberger, 
nes Mrs. Lillian Bowen, 26 
m. balsas smarkesnis už jo. 
Prie Washington ir LaSalle 
St. Alberger pagriebė Mrs. 
Bowen rankinuką ir pasileido 
bėgti. J i pradėjo šaukti. Ke
letas praeivių Alberger su
griebė ir sulaikė kol atvyko 
policija. 

Juo stipriau mylime, juo 
labiau trokštame pildyti my
limojo norą. 

(Šatrijos Ragana) 

Listen to 

PALAUECH'S 
YU60SLAV-AMERICAN 

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

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your Dial) 

A n n o u n c e d i n E n g l i s h 

Featuring a Program of 
MiSSiCAL AND F U MUSIC 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOAN8 

Statau visokios rusins naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių išmo 
kejimų. Darau vlsokj taisymo dar 
bą be jokio cash {mokėjimo, an 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą 1 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdegusių n a m ų ) . Darai 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nno 5 Iki 20 metų. Reikale k i i i p 
kltės prie: 

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

BamkiU Lietuvišką 
ivduka 

MUTUAL LIQU01 
CO. — Wboleaala 

4707 8. Halsted 81 
Tel. Boukvard 0014 

CLASSIF IED 
PARDAVIMUI PIKNIKO DARŽAS 

13 akerų pikniko daržas, kampas 2 
^cementuotų vieškeliu: arti Chicagos. 
Tavernas su visais fiksčeriais; šokiu 
sale; garadžius: minkštu gėrimų 
krautuvė ir 5 kamb. mūrinis bunga-
low. Forklozuota nuosavybe. Galima 
nupirkti už mažiau kai 10 nuoš. se
nos kainos ir dar išmokėjimais. Mr. 
Talman. vipnatinis agentas, 4076 W. 
26th St., Chicago, t L Rockwell 19(17. 

MKTUVTSKAS DVARAS 
200 akeru ūkis Wisconsine, su upe
liu, be skolos. Cementuota daržinė 
35x72, plieno ramstis; 5 metų se
numo 5 kambariu namas su visais 
rakandais. 13 melžiamu karvių, bu
lius, 11 telyčių. 2 arkliai, vištos ir 
visos mašinos reikalingos farmeria-
vimui. Naš le pavedė mums išmal-
nvtl ant namo Chicagoie. Ūkininkė 
išvažiuoja pirmadienio vakare. Sku-

»tr^r 

f 

CONRAD 
Fotografas 

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

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 5840. < 

I Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nno 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3 ^ % už pa

dėtas pinigus. Duodam pa 
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

********* bėkite atsišaukti pas J P. Btanko-
wicz and Co.. 4706 South Western 
Aveime, tel. LAFayette 5407. 

LO AM ASSOCIATIOB 
OF CHICAGO 

JUSTLN MACKIEWIOH, 

VAL.: 9 lkl 5 p. p . Trecmd.: 9 lkl 12:00 p. BeStad.; 9 Ud 8;00 v. v. 

Gbartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUB 

SVARBUS EKSTRA! 
Prieinamomis satyromis g-alima per
imti taverna su 4 pagyvenimui kam
bariais Atsišaukite: 2942 W. Per-
shing Road, tel. LAFayette 8108. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Pigiai parduodamas naujas 5 kam
bariu bunealow Marouette Psrke. 
Žemas nuošimtis, lengvi išmokėji
mai. Tarime ir kitokiu pigiu blz-
niavų namų ir rezidencilu. TMpgl 
Ir gerų lotu Marquette Park kolo
nijoje. .1 Vilimas. 6800 So. Maple-
wood Ave., OiicagKv 

PARDAVIMUI 2 REZIDENCIJOS 
Ar norite gvventl kaiminvstėle su 
savo draugais? Du susitarkit ir nu
pirkit dvi erražias rezidencijas ge
roj v i e t o i Gražus kampas Marquette 
Parke. Kainos prieinamos, daug pi
nigų nereikia, morglčlo nuoSimtls 
žemas. Jei norite, atvykite greitai 
nes tokios progos visuomet nebus 
J. Vilimas. 6800 So. Maplewood A-
venne, Chicago. Rlmols. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Funniture House, Inc. 
• T O H O M I OF FTJTB FURNTTUREM 8INCH 1994 

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

PARDAVDHUI KRAUTUV* 
Pardavimui mažmožių ir Jvairenybių 
krautuvė — Variety and Novelty 
Stare. Priežastis pardavimo: senat
ve. $2000 cash reikalinga. Arentai 
nepageidaujami. 2519 West 6Srd St. 

Rendon 6 dideli kamb. 2-rame auk
šte — renda sulig susitarimo, la
bai žema kaina — garadžius, dide
lis "porch", arti Katalikų Bažnyčiom 
ir mokyklos. 

V. SAUNORIS 
11116 So. Spauldine Ave. 

Cedarcrest 99SS 

PARDAVIMUI NArf^S 
Pardavimui 3-fletų namas Brldge-
porte. Atsišaukite- Kaslmleras Lao« 
clus, 2830 South WaUace Street. 

v . 

• 


