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T R U M P A I 
Rašo J. Pilipauskas 

Minėta Čekijos užgrobimo sukaktis 
Šiandien viso pasaulio ko

munistai pJoja trukšmingiau-
sias katutes dėl Rusijos-Suo-
mijos pasirašytosios taikos. 
Jie sustoję ant šimtų tūkstan 
čių rusų ir suomių kapų ke
lia putojančias džiaugsmo 
taures ir mefistofeliškai šai
pos i i benamių šeimų ir betė
vių vaikų. i į 

Vyrai pasaulio praletarai, jū
sų tėvyne (atseit, Sov. Rusi j -o 
laimėjo! Muškite būgnui, kel
kite vėliavas į padangei! Kas 
gi jiems, kad del Stalino ir jo 
biVio, imperializmu apsvaigu
sių, žuvo tūkstančiai, šimtai 
tūkstaiieių, tų pačių proleta
rų, kas jiems, kad šiandie dar 
didesnės minios 'slankioja al
kanų suomių ir rusų, kas 
jiems kad tūkstančiai pamė
lusių nuo šalčio ir bado vai
kučių kelia į dangų rankas 
šaukdami plėšikams tylaus 
keršto. 

Proletarų ir vaikų pasaulyj 
daug, o komunizmui jų gyve
nimu žaist ir įdomu ir leng
va. Vargas nugalėtojams! 

NACIAI TŪKSTANČIUS 
ČEKŲ YRA IŠŽUDĘ 

Apie 9 0 , 0 0 0 kitų įkalinta; 
universitetai uždaryti 

PRAHA, Bohemija, kovo 15. dinta į Vokietijos fabrikui ir 
— Vokietijos naciai šiandien žemės ūkius, 
minėjo vienerių Dietų Čekijos Čekų tariamas prezidentą.* 
užgrobimo sukaktuves. Vo- Haclia kai kalinys u ž d a r y t a s i s toJa>lJ* k o v a romiam* su 

SUOMIJA NUKENTĖJO 
NUO SOVIETU LAKŪNU 
KOPENHAtHSNAS, kovo. 

15. — Suomijai susitaikius su 
sov. Rusija, dabar iškeliama 
aikštėn, kad Suomija labai 
nukentėjo nuo bolševikų la
kūnų bombardavimo, taip 

užpuolikais nebuvo juano-
ma. Suomių vyriausybė buvo 

"Anuo metu Jėzus, prisiartinęs prie Jeruzalės ir atėjęs į Betfagę prie Alyvų kalno, s;unte du mokytiniu 
jiedviem sakydamas: Eikite į miestelį ties jumis ir tuojau rasite pririšta asilę ir su ja a2ilaitį; atriškit9 ir man 

kietijos valdomų Bohemijos Lany (pilyje ir kraštą vald.i 
Moravijos prezidentas Emu; "protektorius" baronas Neu-, 
Hacha Hitleriui pasiuntė! rathas su gestapo pagalba. į P n v e r s t a pripažinti sunkias 
sveikinimų ir linkėjimų. Hit-^Hacha prezidentu v a d i n a m a ^ ^ P 8 ^hTm, nes neturėta 
leris jam atsakė, kad Vokieti- tik formalumų sumetimais. 
ja neturi ryžtumo čekus a;>- Čekų apgyventos Bohemija 
sunkinti taip, kad jų naeiona-', ir Moravija paskirstytos j 20 
linei buičiai būtų pavojaus. Į prefektūrų, kurių priešakyje 

j yra naciai prefektai. Provin-
PARYŽIUS, kovo 15. — Čia cijų ekonominiais resursais* 

čekų tremtinių sluoksniuos? naudojasi Vokietija, 
tvirtinama, kad čekų tauta 'Geležinkelių riedmenys ir 
gyvena baisias nacių žiaury- autobusai išsiųsti Vokietijon, 
bes užgrobtose Čekijos dalyse Maisto vartojimas suvaržvtas 

— įsigijamas tik kortelėmis. ! Vėliausiomis kovu dienomis j Bohemijoj ir Moravijoj. 
Tūkstančiai čekų išžudyta. 

reikiamų pajėgų ilgiau prie
šintis. 

Raudonieji lakūnai su ori
nėmis bombomis .baisius dai
ktus atliko Suomijoje. Išgrio
vė miestus, kone visus pra
monės centrus, uos te , gele
žinkelius, ligonines ir galy
bes privačių namų. Šimtai ci
vilinių žuvo. 

Intelektualis čekų . gyveni-
atveskite. Ir jei kas jums ką nors tartų, sakykite, kad jų reikia Viešpačiui, ir tuojau juos paleis. Visa gi j Apie 90,000 įkalinta koncen- j mas suparaližiuotas. Univer-
tai atsitiko, kad išsipildytų, kas pasakyta per Pranašą šiais žodžiais: Sakykite Siono dukteriai: štai, tavo 
karalius tau ateina romus, sėdėdamas ant asiles ir ant pajungiamosios asilaičio. Nuėję mokytiniai padare, kaip 
Jėzus buvo jiems1 įsakęs. Jie atvedė asilę ir asilaitį, padėjo ant jų savo rūbus ir užsodino Jį ant viršaus. La
bai didele minia tiesė savo drabužius ant kelio, kiti fc'rto medžių šakas ir klojo ant kelio. Ėjusios priešakyje 
minios ir paskui sekusios, šaukė, sakydamos: Osanna Dovido Sūnui! Pagirtas teesie kurs ateina Viešpaties 
vardan." (Sv. Mato 21, 1—9). 

Pagaliau, šiuo laimėjimu, 
kurio mes Rusijai nepripa-
žint negalime, komunizmais 
neįrodė savo vertės, neįrodė 
nė Rusijos pajėgingumo. fro-; 
dė tik, jog Rusija daug didesj R 0 M A » k o v o 15-
nS u i Suomiją, jog rusų ke- <*ono grįžo prez. Roose/eUo 

šv. TĖVAS PIJUS xn 
PRIIMS S. WELLES 

Iš Lon-

liasdešimt sykių daugiau ne 
gu suomių. Tačiau tai pasau
lis jau seniai žinojo. 

Tiesa, šis Rusijos laimėji
mas dar ryškiau parode ipa-
sauliui Anglijos impotencija 
ar nenorą- užtarti ir teikti re
alios paramos savo mažes
nėms sąjungininkėms. Angli
ja *'nesuspėjo" padėti Abisi
nijai, nesusigrie.be del Austri
jos, susitaikė ir palaidojo Če
koslovakiją, aiškiai "pade 
j o " Lenkijai ir, pagaliau sa
vo nerangumu (prakišo Su »-

emisaras Sumner "Welles. 
Pranešta, kad rytoj jis dar 

kartų bus Italijos karaliaus 
priimtas. Be to, turės pasitari 

mų su Mussoliniu ir minutru 
Ciano. 

Vatikano sluoksniuose kai 
bama, kad sekmadieni popie
žius priimsiąs S. Welles 

Emisaras iš Romos vyk* 
namo — į Ameriką. 

TIKRAI "HEROJIŠKA" 
SOVIETŲ ARMIJA 
STOKHOLMAS, kovo 15. — 

Žiniomis iš Maskvos, bolševi
kų laikraščiai nepaprastai gi
liai įvertina raudonąją armi
ją. Ją vacina "herojiška". 

Pasauliui paaiškėjo bolševi-

BOLŠEVIKAI UŽIMA 
VALAMO SALĄ 

HELSINKIS, kovo 15. 
Prieš bolševikų užpuolimą ko v a l s t v bės~ valdininką, 

BUS TYRIAM 
MIRTIES PRIEŽASTIS 

SPRINGFJELD, 111., kovo 
15. — P. Lynden Smitho, 111. 
viešųjų darbų direktoriau0 ii 
"purvo fondo" globėjo, ne-

1 paprastos mirties priežastis 
i aktualiai dar netvriama, bet 
'bus tyriama. Kai kurie vals-
i tybe»3 administracijos organai 
Į stato kliūtis tyrimui. Jie no
rėtų, kad šis žygis visiškai 

! būtų paneigtas. 

Bet taip nebus. Smith buvo 
s ir 30 

tracijos 'stovyklose. Apie 25L»,-'sitetai uždaryti. Meno kobket 
G000 č?kų pramoninių ir žo- jos išvežtos j Vokietiją. Vieto-į 
mes ūkio darbininkų nakel-l mis vokiečiai kolonizuojami. 

SUOMIAI APLEIDŽIA 
SAVO TĖVIŠKES 

HELSINKIS, kovo 15. — 
Apie 450,000 suomių susimetė 
apleisti savo tėviškes — So
vietų Rusijos užgrobtuosius 

NACIAI PLANUOJA 
PREKYBOS BLOKĄ 
BELGRADAS, kovo 15. -

Suomijos plotus — Kareliįos w • ,- T , .. . „-
, \ v.d : Oticiales Jugoslavijos virsu-

sąsmaukąu Ladogo ežero siau- _ . £ , -. TT . . , J . , , . , nes painformuotos, kad Vo-
r rytini kraštą ir kai kurias , • . •. v ., , • 
. . * .. . . 1 kietuos uzs. reikalų minis-

š.aunnfe Suomijos pasienio] t r a g R i b b e n t r o p a s l a n k v d a m a 
zonas. Didesniai suomių ne-* • T> • --i T\ ,•• • 

sis Komoje pasiūlęs Italijai 

suomiai neturėjo tinkamų 
priemonių į frontus pristatyti 
kariuomenes ir amunicijos. 
Geležinkelių centrai (mazgai) 
buvo sugadinti ir važiuojan
tieji traukiniai visur lakūnų 
puolami. 

Negausinga suomių kariuo
mene pasirodė bejėge prieš so 
vietų artilerijos šovinių kru
šą ir masinį pėstininkų verži
mąsi Mannerheimo linijos Su-
mma ruože. Tenai raudonieji 
pirmiausia įsilaužė, suomiams 
pristigus reikalingų jėgų ru
sus kirsti. 

SOCIALISTAI TRIUKŠ 
MAUJA FILIPINUOSE 

MANILA, kovo 15. — Ba-laimei kilo sniego pūga ir už-; -, ,. , , . . , . , . I x . ' 
- •- v r i - 1 J sudaryti prekybini valstybių t a an provincijoje keletas šiir.-

puste Kelius, Runų valymui b l o k ^ k u r i n . ^ y o k i e l i j a ? naudojamos visos priemones. 
Suomiai su savimi pasiima 

sov. Rusija, Italija ir vis )S 
tų organizuotų socialistų už 
puolė privačiai valdomą žuk-

tarp jų esamos mažosios vals-, lįjos vietą. Prieš socialistcs 
ne viena pusė. Ladogo ežero n e p a p r a s t a m į r t į s turi būti ai 'visus kilnojamus daiktus, gal| tybes, kaip tai Pabaltijis, Eu-, p a S m S t a valstybinė policija. 
priklausė Suomijai. Suomių e-| S k į n a m a i r išaiškinta, pareiš-
žero dalyje yra Valamo sala ^ i e g i s] a tūros žemesniųjų 
su-istoriniu stačiatikių vie-į TŪmų p i r m i n į n k a s Cross. 
nuolynu. Dabar visas ežera's 

vijus ir vi'sokią mantą, kas r o p o s c e n t r į n ė s įr pietrytines 
bus reikalinga gyvenimui kur valstybes. 

vr.1 , 4 . T A !kų annijos "herojiškumas- \ 
Nesakvtumem, jog toks An- • , / . . « . . . 

... . 1 Si amu ja Suomijoje nė vie-
ghjos nerangumas, toks nesu-f . d . . 1 
•dvokimu ar nenoras gelbėti n o ' J f 1 0 " s l ,0 ,ma

v
1.s n , e l a l m ž i sala apleido. Nusikėlė į ce„ 

v . u . . . . jo. oO raudonarmiecjų kovoio * - 0 TX I 
savo mažųjų kaimynų galėtų d

 v , . . . trmę Suomiją. Is salos paim 

ir ta sala tenka sov. Rusijai. 

Prasidėjus užpuolimui dau-
nė vie-' gumas stačiatikių vienuolių 

pakelti jos prestyžą. 

Štai šiuo laiku Europoj, sa
koma, kilęs toks anekdotas: 
Municho taikos metu, tuolai
kinis Čekoslovakijos preziden 
tas Beneš, gaunąs iš Hailie 
Selassie telegramą: 

"Girdėjau, kad jums A11 
glijos vyriausybe pažadėjo pa 
ramą. Prašau priimti mano 
giliausią užuojautą". 

p-nes vieną suomj kareivį ir 
jo neįveikė. Patys "hero ja i " 
visuose frontuose baisiai nu 
kentėjo. 

tos istorinės brangenybės ir 
meno retenybes. 'Vienuolynas 
dalinai sunaikintas. 

Sakoma, bolševikai salą pa 

Taip, tai tik anekdotas, bet 
jis reikšmingas. Ir, atrodo, 
jog bet kuri valstybė susilau
kus pažadų iš Anglijos kuos-
kubiausiai turi grįžtis į (prie
šingą pusę ir daryti, nežiū
rint kokiomis sąlygomis, tai
ką su priešu. 

Nepaisant gausingo užpuoli 
k.j skaičiaus, snomiai per pu-l k e i s k a r i n e b a z e -
sketvirto mėnesio antausiav) 
raudonarmiečius. Būtų buvę 
blogai su "heroj iška" armi
ja, jei suomiai būtų sulaukę 
pagalbos kareiviais ir kari
niais reikmenimis. 

METALU NORIMA 
PAGERBTI HITLERĮ 

BERLYNAS, kovo 15 -
Balandžio 21 d. bu's Hitlerio 
gimtadienis. Fieldmaršalas 
Goeringas ragina vokiečius 
fiurerį pagerbti valstybei su
aukojus įvairius vario, žalva
rio, nikelio ir zinko daiktu?. 
Tas reikalinga karinei garny 
bai. 

kitur apsistojus. Visais ke
liais ir keleliais vyksta vyrai; 
moterys ir vaikai. 

Šioje žygiuojančioje civili
nių armijoje ryškiai atspindi 
nepaprastas vargas ir skur
das. Vyriausybė turi jiems ipa 
rūpinti pastoges ir pagaliau: 

Premjeras Mussolinis, sako 
ma, su griežta atsarga išklau
sęs pasiūlymo. 

SOVIETŲ SUOMIŲ SU
TARTIS — POPIERGALIS 

LONDONAS, kovo 15. 
naujas" ^pastoviai" įsigyventi! Šiomis dienomis sovietų suo-
vietas. Tas nėra lengvas daly- n i l u P * d a r y t a t a i k o s s

i
u t a r t l s 

kas nukentėjusiai nuo raudo
nųjų plėšikų valstybei. Civi 

yra paprastas popiergalis, nes 
kaįp naciai, taip bolševikai 

Britai sakosi jie šiuo karu 
duosią pamoką vokiečiams 

lizuoto pasaulio pagalba Suo-Jo k i ' J ™t&™? n e s " a i k , 0 - . 
1921 metais bolševikai su 

suomiais buvo padare sutar-

Kovoje su policija 2 socia
listai nukauta, 11 kitų, matyt, 
prigėrė ir 17 areštuota. Iš jų 
atimta eilė ginklų ir raudona 
vėliava. 

Gretimoj Pampanga previn 
cijoj neseniai socialistai sukė
lė streikų cukrinių nendrių 
plotuose ir žudė neprisidėjil
sius prie streiko darbininkus. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

PLATINKOT "DRAUGĄ* 

Bet, atvirai kalbant, fi»I*Q 

pačiai Rusijai. Nes dabar, už 
sibaigus Suomijos karui, An
glijos blokada liko beveik be
vertė — Vokietija gali gauti 
žaliavos ir iš Rusijos ir Šve
dijos, na, ir Italijos. Kitaip 
tariant, Vokietijai sausžemiu 
ir Baltija prieinami neišma-

sijos laimėjimas daug dau-[tuojami reikiamos žaliavos 
giau laimėjo Vokietijai, negu, šaltiniai. 

LONDONAS, kovo 15. — , tai. sakė, kad jie kariauja tik 
Nepaisant šiame kare įvairių; prieš nacius, bet ne prieš Vo-
Anglijai nepasisekimų apribo
ti vis platesnį nacių ir bolše
vikų įsigalėjimą Europos 
šiauriuose ir kitose dalyse, 
Anglijos vyriausybė pasiryžu
si taip ilgai kariauti iki Vo
kietija bus visiškai suklupjy-
ta. 

Anglija nusprendusi stačiai 
ignoruoti visokius Hitlerio 
tiesioginius ir netiesioginius 

mijai yra gyvas reikalas. 
Tas suomių nusikėlimas nė-

. T Tr • 1-1 ti. Suomnai garantuota nepn 
ra privalomas. Vyriausybe H' *J ? . . r 

paskelbė, kad norintieji būtil klausomybe, jos sienos ir ne-
bolševikų žinyboje gali likti P u° h m a* s ; . 

. - -v, - T> . • • Kas 2:1 įvyko? Bolševikais 
savo tėviškėse. Bet suomiai . S#. * J 

bijo liktis raudonųjų valdžio- Pasitikėjimas negalimas, 
je ir vyksta Suomijos gilu 

kietiją. Dabar keičia ta. nuo- mon. 
monę. Jei Hitlerio režimas Savo rėžtu suomių kariuo 
Vokietijoje vyrauja, tai už tai menė taip pat atlieka milžiniš ISTANBULAS, kovo 15. 
kalti patys vokiečiai. Je i vo- kus darbus. Iš Manneriieimo IŠ patikimų šaltinių patirta, 
kiečiai Hitlerį glorifikucja, linijos pozicijų iškeldina į-j Italija pasiūlusi Turkijai su-
visa vokiečių tauta turi būti vairių rūšių karinius pabūk-; daryti glaudžius ryšius prieš 

lus, artileriją, ir galybes karo sov. Rusijos agresyvumą Bal-
medžiagos. Suomijai tas rei- kanuose. 
kalinga. Viską iš tvirtovių iš| Sakoma, Turkija priėmė 
keldinti yra milžiniškas dar- siūlymą, bet nusprendė pa-

ITALIJA SIŪLO 
TURKAMS PAGALBĄ 

atsakinga-
Į tai atsižvelgus, Anglija ir 

pasiryžusi Muo karu patiekti 
Vokietijai tokių pamoką, ku
rią jie ilgiausius metus atsi-! bas. Tas darbas turi būti at-

j taikos siūlymus. Pirmiau bn- mintų. liktas skubotai. 
laukti iki išsiaiškins kitos* 
šalyse bėgamieji įvykiai. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir šalčiau 
Saulė teka 6:00, leidžias? 

5:57. 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Aahlaad Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

. 
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_ "DRAUGAS" 
l 'eiaa JUUKUVA, įibnyrun sekmadienius. 

Freuuuicnuos luuaa: junt. Amerikos Vsistybsse: 
Meuuiis — $«.00; Pusei Metui — $S.»0; Trim* Meue-
sUm» — $2.»0; Vienam Mėnesiui — .76c Kltoat vais-
tybesc prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — 3c. 

— o — 
Skelbime kainos prisiunčiamos rareikalaYua, 

Entertd as Secend-Claas Malte r Marcb 11. 1*16, at 
Cbicago. Illinois Under Lhe Act of Marcb t, 1»7». 

sia demokratija. Tai didžiausia melagystė J/ 
ir begėdiškiausias akių ramilinimas! 

Tokias melagystes skelbdama ir taip 
lai kovodama už Sovietų Rusijos diktatū
ra, "V-nis" neturi gėdos šalia savo antras 
tės dėti obalsį — "ui progresą, taika ir 
demokratiją!*- Vietoje šių gražių žodžių "V-

4 
.„4.1 ^ 1 = 

Rimties Valandėlei 
Galime rasti daug artistų koje buvo kalbama apie pre-

sugebancių vaizduoti skubias zidento rinkimus; vienas kan-
nis" turėtų skelbti" kad ji stovi — "ui! veido išraiškų permainas. Kai didatų surado begales priešų, 
regresą, už karą ir diktatūrą!' 

Tai atsakytų šio dienraščio turiniui, ko
munistų nusisiatymui ir tikslui Pagaliau, 
tai būt teisinga. 

Grasina 
Kai kurių Amerikos protestantų sektų va 

dai ir savo šešėlio bijosi. Štai, laikraštis 
'The United State BaptistM kovo mėnesio 

kurie moka net nuduoti gar 
šias asmenybes, atkartodami 
visus ypatingus savotiškus 
gestus. Tokios staigios, bet 
nenuduotos permainos, kaip 
kad įvyko žydų tautoje Kris 
taus laikais, dargi vienos sa-

nes buvo katalikas. Mūsų lai
kais jau aplinkybės išreikala 
vo paskyrimą delegato prie 
Vatikano. 

Kardinolui Hayes mirus, 
Ney Yorko laikraščiai išgyrė 
jo stebėtiną gyvenimo gražu-

į \ ""NtfMNIlNM 1 

( • 1 ^ | ^^B^*l 

vaitės laikotarpyje, gyvenime mą, nes krikščionybės dvasia 
patys galime patirti, nes žmo buvo jungiama su pavargėliu 

Po Sviete Pasidairius 
Labs rytsl 

žinokie kad vyras neužgana-
dinancziai žiuri ant kutvalos 
bobos su taukuota krutinę ir 

laidoj skelbia perspėjimą, kad, g i r d i , ! gus visuomet pasilieka žmo-pasigailėjimu. Jame sakė, 
šiaurės ir pietų baptistai susijungs su liu* 
teronais ir kitais protestantais, kad nuga
lėti bet kurį kandidatą į Jungtinių Valsty
bių prezidentus, kuris viešai nepasmerks 
prez. Roosevelto susitarimą su Vati&anu ge
rus santykius palaikyti. 

Esame tikri, kad nė vienas rimtesnis pro
testantas nekreips jokio dėmesio į "Bap-

Su Verbų sekmadieniu pradedame Didžią
ją Savaite, ši savaitė ne vien tik krikščio
nims, bet visai žmonijai turi neapkainuoja-
mai didelę reikšmę. Jos reikšmė ba.vo bega
linė prieš devyniolika šimtmečių, ji buvo di
delė kiekvienais metais nuo pirmųjų Kris
taus kančios ir mirties sukaktuvių iki šių
metinių. Tačiau šiemet ypatingu būdu mūsų 
akys, mūsų mintys ir maldos tuictų būti 
nukreiptos į Kalvarijos Kamą. 

Kristus, Dievo Sūnus, mirė dėl žmonių iš
ganymo. Jis |steige savo bažnyčią ir sakra
mentus mūsų naudai, mūsų dvasinei gerovei. 
Jų administravimui paliKo apaštalus, savo 
įpetlininku — žv. Petrą. Per devyniolika 
šimtmečių Bažnyčia dirbo zunonių išganymo 
darbą. Ištisa eilė tautų jau išpažino gyvąjį 
Kristų, šimtai milijonų žmonių yra nariais 
gyvosios Kristaus Bažnyčios. 

Kas turi akis, tas mato, kad šiandien viso Jau skaitė -Draugą". Kita puse pasirodys 
pragaro jėgos yra sukeltos prieš Kristaus j ** dfcnai, kitos. Jį verčia dr. J. V. Netru

kus jis bus atspausdintas į atskirą knygelę. 
• * • 

gumti. 'spindėjo tikrai aukštas pa-

Baiaivčią. Kur nepažvelgsi, visur pamatysi 
šėtono agentus, siekiančius sugriauti Bažny
čią iš pačių pagrindų. Tą griovimo darbą 
dirba ne vien atskiri žmonės, ne vien šiaip 
jau bedievių draugijėlės, bet pragaras pasi
kinkė galingų vaistybių valdovus, kurie iš 

Verbų dieną žmonių minios reigų supratimas pagrįstas 
su džiaugsmu šaukė, Osan dorybių praktika. Prieš kele 
na, palaimintas Kuris ateina tą dienų tie patys laikraščiai 
Viešpaties vardan", t»® sa- surado kitą asmenį, ant ku-
vaitės penktadienyje, kitokio rio pila visokių pagyrimų — 
ūpo pagauta, minia rėkė, Pn Bertrand Russell. jis morališ-

, kalk prie kryžiaus'. kai susmukęs bedievis, šį as-
tirto" redaktoriaus nesąmones ir grasinimus.' ^ . ^ K r i s t a u & iaikais.|menį, švietimo Ministerija pa--; vyrams apie -gerus laikus" 

Prieš keletą savaičių Jungtinių Amerikos! * • d a ž n a i kartojasi mūsų am-; skyrė profesorium viename j kokius turėjote būdama mer-
Valstybių vyskupai išleido labai svarbų ras-j *•!•• « » *•**•*. a e * ^ j * • * Yorko universitete. | gina 

tokios taisyklės, kurios pagal Ar ne keista, kaip greitai! 'Nepasakokite visus savo 
ba pasiliktų neUe&amas žmo- keičiasi žmonių įsitikiriimai darbus vyrams, kokius tąja 
nių liežuvio arba viešos nua| Vieną dieną visi tau gali pa- diena dirbote kada jie parei 
monės sprendime. garbą teikti, antrą prasideda 

Minios nuomonė greitai su- šmeižtai, už savaitės gaj. tave 
daroma. Ji kaip patvinusi u j vėl paskaityti šventuoliu. Toks 
pe, užtvarų prilaikoma, kas nepastovumas verčia mus ieš-

Pusę šio garsaus rašto mūsų skaitytojai kart stiprėdama, galutinai par-įkoti nekintančios tiesos, kuri 
1 bloškia kliūtis, neša, plauna tebėr tiktai Tikėjime ir Dievo 
viską iš kelio," nedarydama apreikštame žodyje, visa pa-
skirtumo tarp turtuolio ir pa-[likta Bažnyčiai globoti ir ne 
vargelio nuosavybių. i klaidingai aiškinti. 

Prisiminkime, kaip Ameri-1 A. B. C. J 

Vyrai, prašau pasitraukti, j apsivėlusią. 'Puikiausia mote-
Tegul moterys susirenka ar-j re, būnanti apsileidus, yra 
čiau, ba šiandie paskaitysiu j pikta pavyzdis del vaiku ir 
joms Saules editorijalą. Pra
šau: 

4'Ar jus moterėles, geidžia
te užlaikyti meile savo vyro? 
Jeigu taip tai iszpildykite se-
kanczius prisakymus o gal 
jums pasiseksė 

"Nekalbėkite tankei savo 

vyro. Laikykis szvarei, bukie 
susiszukavus ir nusiprausus, 
o vyras nežiuręs ant kitu mo
terų!" 

tą socialiniais klausiniais. Šitas raštas pa 
vadintas "Bažnyčia ir socialinė tvarka". 

Malonu yra konstatuoti faktą, kad šis 
vyskupų rastas visur susilaukė didelio įver
tinimo. Jį giliai vertina katalikai ir neka-
talikai, mokslininkai, darbininkų vadai ir 
teisingesnieji industrijos šulai. 

Abiejų didžiųjų partijų kandidatai į įvai
rias aukštas valdžios vietas Illinois valstybėj 
dabartinės kampanijos metu už kudlų viens 
kitam kimba. Bet ar tik neįsimaišys ir tre-

niekino Kryžių, išniekino patį Kristų, visų cia "partija" — federalinė valdžia ir ar tik 
tautų, visos žmonijos Išganytoją, veda tau
tas į kruvinų mūšių laukus, sėja kerštą ir 
ruošia platesnę dirvą pragaro sėklai. 

Negalime nematyti, kas darosi Sovietų Ru
sijoj, Vokietijoj, Meksikoj. |į|^yalstybių dik
tatoriai ne tik pas save pOMUoja Kristaus 
pasekėjus, bet tuo pragarišku tikslu siekia 
ir kitas tautas pavergti, kad išvaryti Kristų 
iš žmonių gyvenimo ir padaryti žmones sa
vo tuščios garbės įrankiais, savo valstybių 
mašinų dalelėimis, vergais. 

Kristus savo kančiomis ir mirtimi Didžio
joj Savaitėj pakėlė žmogų, išlaisvino jį iš 
vergijos, dangų jam atidarė, o šios gadynės 
diktatoriai visas savo jėgas deda, kad 
tuos už viską brangiausius Kristaus 'duo
tus žmogui turtus atimti Tie turtai, ištikro 
neįkamucjaaLai brangūs, nes jie mums duo
ti paties Dievo Sūnaus baisiomis kančiomis, 
krauju ir traginga mirtimi ant kryžiaus. 

Didžioji Savaitė tebūnie mums ir atgailos, 
ir didesnio katalikiško įsisąmoninimo ir pa-
naujinimo ryžtingumo kovoti už Kristų ir 
Jo įsteigtą Bažnyčią pirmųjų krikščionių pa
sišventimu, nes šie laikai to iš mūsų reika
lauja* 

nepareikalaus iš kai kurių atsiskaityti? 

Spauda, Demokratija ir Komunistai 
Kongresmanas J. Wm. Ditter vienoj kon

greso sesijoj, kalbėdamas apie spaudos ir 
žodžio laisvę, tarp kito ko pasakė: 

Rodžio laisvė yra demokratijos kampi
nis a t̂muo. Valdžios kontrole to, kas yra at
spausdinta ar pasakyta, tai yra demokrati
jos antitezė ir turi autokratizmc ir totali
tarizmo požymį". 

"Mes šiandien kovojame už tas pačias 
brangenybes, už kurias mūsų protėviai ko 
vojo. Jie kovojo už spaudos laisvę. Mes ko
vojame už mikrofono laisvę". 

Nėra kalbos, kongr. Ditter teisybę pasakė. 
Jei kur nėra spaudos ir žodžio laisvės, ten 

Lietuvos Santykiai Su Šv. Sostu 
Lietuvos ministras pirmininkas p. A. Mer

kys skaudos atstovams padare platų pareiš
kimą įvairiais valstybės klausimais. Dėl Lie
tuvos santykių su Šventuoju Sostu p. Mer
kys pasakęs: 

"Kai kada yra keliamas klausimas apie 
valstybes santykius su bažnyčia arba mū
sų Respublikos santykius su Šventuoju 
Sostu. 

"Santykiuose tarp valstybes ir bažny
čios tenka skirti du kompleksus klausi 
mų. Vieni kilę jau seniau ryšium su skir
tinga kai kurių konkordato nuostatų in-
terpretacijaj ypačiai nuostatų apie kata
likų akciją, kiti nauji, atsiradę ryšium su 
Vilniaus miesto ir srities grįžimu į Lie
tuvos Respubliką. Dėl pirmųjų klausimų 
komplekso pasikalbėjimai tarp vyriausy
bės ir Sv. Sosto yra padarę žymų progre-
•są. Bažnytinių reikalų, kilusių ryšium su 
Vilniumi, sutvarkymas pareikalaus, žino
ma, dar ilgesnio laiko". 
Negalima suprasti, kodėl Lietuvos vyriau

sybe vis dar nesutvarko valstybės santykių 
su Apaštališkuoju Sostu. Reikalas yra dide
lis ir svarbus. 

Žiema 

Bolševikus Vadina Banditais 
Sąryšyje su Suomijots-Sovietų Rusijos tai

ka, "N-nos" rašo: 
"Sovietų karo žygis $>rieš Suomiją buvo 

padiktuotas grynai imperialistiniais sumeti
mais, — tokiais pat sumetimais, kokiais Hit-

negali būti demokratijos pilna ta žodžio leris įsiveržė į Čekoslovakiją ir Lenkiją ar-
prasme. • oa Mussolini užpuolė Etiopiją, o Japonija 

Nei spaudos, nei žodžio, nei veikimo, nei Kiniją. Jeigu kam tatai dar nebuvo aišku, 
religijos Laisvės neturi žmcnes Sovietų Re- kuomet ėjo sovietų karą* prieš Suomiją, tai 
sijoj. Ten nėra kitokių laikraščių, kaip ti1* 
bolševikų valdžios leidžiami laikraščiai. Kny
gas leisti turi teisę tiktai valdžia. Nebol-
ševikiškų organizacijų šiandien Rusijoj taip 
pat nėra. 

Žodžiu. Sovietų Rusijoj nėra demokrati
jos. Ją valdo žiauri diktatūra. Nežiūrint to, 
"V-nis* ir "L-vė" savo skaitytojams nuo-

pilnai paaiškėjo dabar, Stalinui užkorus ši 
tas "taikos sąlygas" demokratinei Suomi
jai. 

"Be karo paskelbimo, kaip tikri banditai, 
bolševikai Suomiją užpuolė ir tokiu pat ban
ditišku būdu jie savo žygį užbaigė. Sovie
tų komisarų parašai po taikos sutartim, ži
noma, tiek verti, kiek visi Maskvos priža 

• U t'*.-it' 
M ' >:Mf •'•• 

Žiema. Daugiausiai laiko 
tenka praleisti kambaryje. 
Vienam besėdint namuose il
gas dienas, apima kartais ii 
gesys. Žiūri į langą} begalinę 
erdvę, plačius laukus. Dan
gus nebūtų rūstus, bet ir ne
skaidrus; jis, prisidengęs švi
no spalvos skydu, ramus, ne
rodąs jokio gyvumo ženklo. 
Laukai apkloti baltu sniegu. 
Laukų tarpe matyti gojelių 
juosvi plotai ir medžių išmė
tyti taškai. Nematyti paukš
čių nei girdėti jų čiulbėjimų, 
ir jie, bendres nuotaikos pa-
gauti, tūni kur pasislėpę. Tik 
girdėti juodvarnių duslus iš 
tolimų miškų kvaksėjimas, 
bet jis susilieja su bendra ny
kios nuotaikos harmonija ir 
slegiančia nuotaika. Matyti 
kai kur sparčiai šliaužiančiom 
mašinos, bet jos varomas ne- \ 
gyvos jėgos, užtat neteikia1 

gyvumo. Šalia medžių bei go-( 

jelių pastatai tai vienoj, tai 
kitoj vietoj; jie stūkso lygiai 
nejudėdami, kaip ir gojeliai. 
Iš mano buto aukštumos žiū
rėk į vitną langą, žiūrėk į ki
tą — vaizdas tas pats su ne
žymiomis atmainomis. Žiemoj 
apleistų laukų vaizdas. Ramu, 
bet nyku. 

"Ne vienas gi aš esu" — 
dingtelėjo mintis, Štai mato
mų tolumoj trobesių viduje 
gyvena žmonės. Rasi tenai 
jaunų, senų, mažų vaikelių. 
Tenai sukurti gyvenimo židi 
niai. Ilgesio suimtas, dvasio
je einu jų aplankyti. Sveiki
nu. Vyresnieji žiūri i mane 
kiek nustebę, akimis matuoja. 

akis įsmeigę, kaklus ištiesę, 
žiūri kaip į kp^į.dyvą. . 

— Išsiilgęs draugystės — 
sakau — atėjau jūsų aplan
kyti. 

na isz darbo. 
t " -'r • 

Nekalbekie jam kokį ergeli 
turėjai su vaikais ir kaip ant 
ju pykai. 

"Nepasakok jam kaip nu
truko virve su skalbimu it 
kaip turėjai isz naujo^visas 
skalbti ir kaip kūdikis Verkė 
per visa diena, /• 

"Neprilyginekie ji prie ki
tu vyru, paniekindama ji už 
jo kaltes ir vėlindama kad 
būtumei už kito isztekejus nes 
ir tau nebūtu miela kad tau 
vyras prikaisziotu tavo kal
tes. Geriau pagirk ji kad nesi
randa kito, už ji geresnio, o 

Nugirstos Brukilyne Šnekos 

Tauras,, didelis žuvų žvejo-
tojas, kartą sutikęs savo kai
myną Nuoboduli, pasigirda
mas jam sako: 

— Praeitą savaitę aš net 
tris ištisas valandas kamavau
si su žuvim vašilu, kol ją išė-
m i a u . ' »' ••-• 

Nuobodulis, galva linkterė
jęs, atsakė: 
• *1_ Taip, tikras vargas, kai
myne, su tais konservuotų 
skardinių atidarinėjimais. 

Bruklynan poilsiui atvyko 
karo laivas. Keli jūreiviai išė
jo į miestą pasižvalgyti. Už 
kelių valandų sugrįžę, jie 
vaikšto svyrinėdami išilgos 
krantą ir negali savo laivo su
rasti. Vienas jūreivis, kreip
damasis į kitą sako: 

— jAš esu tikras, kad mes 
cia savo laivą palikome šioje 

jeigu ir tokiu nebūtu tai ant! vietoje. Ar ne taip? 

— Tamsta ko nori — klau
sia biznio žmonės. 

— Aš nieko nenoriu, atė 
jau tam, kad su jumis pasi
dalinčiau mintimis, kad nusi
raminčiau. 

— Kad nusiramintum! Jau 
labiau nustebę atsako, many
dami čia sulaukę ne viso pro
to žmogaus. 

galo tau intikes ir pasiliks 
geru. 

"Neapsileisk savo pareduo-
se, vyras tau nieko nekalbės,1 skrėpjardį. 

Antras jūreivis: — Tai tie 
Vašingtono vyrai, aš manau, 
jau nutempė mūsų laivą į 

Žmonės pakraipė galva, pa- ina tikrojo gyveninio; nebe-
traukė pečiais, nieko nebesą- jaučiama ir nebeprįpažįstama 
ko, tik nustebę vis žiūri į ne-. bendrybės tarp žmonių, arti-
tikC4ą svečia. jmumo tarp jųjų. 

i- < • • ,-i i i • - ! Eina mašinos, technika to-lvaaangi viin tik klausine L . , . ' 
jo man^s ir nerodė m a ž i a u s i o ' ^ b l z " , s D e n u r i m s t a - t i k 

noro kaibetis, išėjau. Einu j t l k r ° J \ P l lnoJ° « y v e n i m o tt 

meilės trūksta, ] pas kitą kaimyng. Pasirodo 

- Ka« Tamsta esi, iš kurt' i r t e n t a s *>ats ~ b i z n i o ž n , ° ! N ^ ž i e n , o s l a u k u o ' s e ' " ^ 
nes. j ku ir žmonių sielose. Klausia toliau, atydžiai žiū

rėdami į mane. 

— Jūsų artimas kaimynas 
— aiškinu — sako esama jū
sų draugas, turįs daug bend
ro su jumis. 

— Kokiu reikalu atėjai!. Mokėjimas su savo priešais 
K ^ esi? Kht-jae lyg be biznio' išlaikyti kalbos tono ir min-
reikaJų kitų visai nebūtų, lyg ties neįžeidžiančią lygsvarą 
jie būtų policijos agentai. It liudija to žmogaus pasiauko-
gyveninio židiniuose neranet.- jimo dvasią. 

lat tvirtina, kad Rusijoj yra pavyzdingiau dai". 

senatorius Carl Hateh (D. N. M.), kairėj, ir senatorius John Bankhead (D. Ala.), kuris 
įnešė aktą, kuriuo draudžiama aukos didesnės negu $5,000 rinkiminei kampanijai. (Acme 

| nuo galvos iki pėdų. Vaikai, jtelephoto) 
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B TĖVŲ KRAŠTO 
Lietuvių Gyvenimas 
Gerėja 

(Laiškas i5 Lietuvos) 
Pas mus gyvenimas labai 

įdomus, tik ne viską galėsiu 
aiškiai parašyti , del priežas
čių, kurias gerai suprantate. 

* Sovietų įgulos buvimas m 
tik vidaus gyvenimui nepa
kenkė, bet priešingai, pavei
ki" teigiamai: mūsų proleta
rai nuo komunizmo nusigrę
ži"*. Tas ypač pastebima ten, 
kur yra sovietų įgulos. Iš 
viso matyti , kad sovietuose 
žmones labai skurdžiai gyve

na. 
sumažėjo, tankus i r *"savano
r i u s " išgabeno į Suomijos 
frontą. 

Manoma, kad Skandinavi
jai remiant suomius, karas 
išsiplės, įsikiš ir Vokietija, o, į s t a t v m ę d a b a r p a j ^ 
tuomet, žinoma, s ą j u n g i n i n k a i ' T a i p k f l i p p r e z i d e n t a i r « s e i _ 

^ s | solidaeija laikosi tik karo va-, vokiečių sudaryti stiprią už # 
de. Atrodo, kad jis jau pasi-įtvarą. Gyvenimas parodė, kad 
traukė ( "a tos togau ja" ) . Vel tokia užtvara Lenkija būti I 
bus tautininkų smurtas — va-j negali, nes nesugeba organi-1 
chanalija. Savivaldybes tary-į zuotis (tai aišku palyginus ją Sovietu įsrulos smarkiai i . . •«_• . . « •». v .. 

*L«v* *«- .r««^ ^ S «Jau n e " e v e i k i a , matyt,1 su suomiais). Mažumų jter-
bus nauji savivaldybių rinkt- pimas į didelę Lenkiją, ją tik 
mai. Nieko valdžia apie tai 
neskelbia. Atrodo, tam slap 
tai ruošiasi tautininkai. Tiki
masi, kad savivaldybių rinki 

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS 
Šiuos 

Indiana Lietuviu 
**.. • 

Ž i n i o s 

GARY, IND. - Verbų s e k - į ^ f S g a g o j e ir apylinkėje. 
| Oaneciams bus garbė u tu-va-1 . 

busi." • ' i , ' ~ • r> * l r 6 t i s a v o t a r P e ir klausytis 
kare įvyksta koncertas 

operacijas atkel 
sų. Pabaltijo valstybėms 

m u - Į n i ą " faktinai rinko tautinin-
tuo-

SHE LŪST 20 
P0Uht» 0F FAT 

Fe«l full of pep and por.aen.i thfl 
•lender form yo>j crave--you c%n't 
H you liaten to go^.-ipei >. 

To take off ex<:«^i fat po ll>rht on 
fatty rneats, buteer, cream and ^ug-
ary sweets— eat mere fni't and 
rtgetab)«*s and take u half t*aspoon-
ful of Krnschen Salta ln a glass oi 
hot water every morning to ei i mi
nate excess waate. 

Mrs. Elma Verllle of Havre d* 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes fit me flne now." 

No drastlc catharties—no constl-
pation—but bliasful daily bowel ac-
Uon when you take y - llttle d.iUv 
doee of K ruse he n 

met daugiau bus pavojaus, 
bet tikimės, kad kaip nors 
vistiek išliksime į karą neį
traukti . 

Nors ekonomiškai 
mus 'smarkiai prislė>gė, tačiau, 
atrodo, kad šiaip taip suve-
sime galus su galais; mokės-

kai, apskrities viršininkai h 
polilijos nuovados viršininkai, 
taip bus išrinktos ir savival
dybės. Žinoma, gyvenimas vi
jose srityse bus perorganizuo-

karas tas, nes tautininkai žmonių 
neturi ; jų veikėjai piemenga
liai, avantūristai. 

Santykiai t a rp bažnyčios ir 
valstybės buvo bepradedą gė-

PociiLi 
choras 

ir jo 
atvyks 

miero parapijos bažnyčioj iš
pildys bažnytinę programą. 

sprogdina iš vidau*. Tas už
tvaras būtų sudarytas iš Če
kijos, Lenkijos Ukrainos, Gu 7* \ ' \n J 7 *Z\ 
, . . ' . ' .v . . ' madieni kovo 17 d- ( vai 

dijos, kuri, greičiausia, 
sufederuota su Pabalte, ir Pa-
baltės Valstybių. Žinoma, ta 
tik spėliojimai, bet, man at
rodo, kad tai £ali virsti tik
renybe. Tuo atveju ir Klaipė
dos grįžimas būtų neabejoti
nas. O dabar mūsų visų rū
pestis ir malda kreipiama į 
Dievą, kad. būtume nuo karo 
apsaugoti. 

Prie teigiamų reiškinių reU 
kia priskirti, kad šiais me
tais labai išsiplėtė katalikiš 

lerus muzika* ir žmonių ger
b i a m a s ir mylimas. J o vado
vau jamas choras yra pagar-

^sj vargšams liko $.'10.00. 
pinigus mitarC» pasiųsti vil
niečiams per Lietuvos konsu
lą Chicagoje. 

Komisija — Antanina Ne-
nienė ir Volteris JokubttOB-
kas kovo 5 d. asmeniai pri
statė Lietuvos konsului P. 
Daužvardžiui. 

Prof. 
.gražių giesmių ir muzikos. vadovaujamas 

ir Šv. Kaži-! Iš l v & o s veikimo 

Nors buvo tikėtasi didesnės 
sumos dėl šio tikslo, bet ne
pajėgta sukelti. (JaJėtų ir ki-

Lietuvių Demokratų Miesto V ; ! n 

Lyga, ka ip jau žinoma, turė-
Kartu dalyvaus ir vietinis cho j jo savo posėdj. Suvedė at'skai-
ras. Vi-i prašomi dalyvauti' tas iš Lietuvos nepriklauso-
ir pasiklausyti svečių giedo- mybės vasario 4 d. apvaikš-

tos draugijos pasidarbuoti dėl 
lietuvių gerovės. 

Korespondentas 

Meilė — vulkano verpetai: 
ką užlieja — paskandina jo 

imo. Prof. Pocius yra popu-1 čiojimo, rado, kad Vilniaus išimtį. 

ėjus didina t ik miestelėnams, 
kaimiečių neliečia ir šių pa- ' r ^ t i . Tautininkų spauda buvo t koji spauda. Jos tiražas, tur 
starųjų finansinė būklė ge re - . k i e k pakenkusi. ',būt, padvigubėjo, ir gerokai 
ja} nes kainos šiek tiek paki
lo, nors už fabrikatus reikia 
brangiau mokėti. Su fabrika-
tais padėtis irgi lyg pagerė
jusi. Je i nebus blogiau, gali
ma kentėti. 

Užtat vidaus gyvenimo ho
rizontas labiau ir labiau niau
kiasi. Tarp vyr. kariuomenės 
vado ir prezidentūros beveik 
atviras konfliktas. Srovių kon 

Dėl Vilniaus, man atrodo, 
kad mes jį visuomet turėsi
me. Viską nulems karo galas. 
Je i bus vokiečių pergale, tai 
jie nedarys galingos Lenki
jos. Je i bus sąjungininkų per 
gale, kas atrodo dalykas tiki 
resnis, jie turės ta rp rusij i r 

pati patobulėjo. 
Žiema pas mus nepapras

tai žiauri. Rudens metu, kada 
važiuodavo vyrai į miškus, 
malkų kirsti, buvo vyrų mo
bilizacija. Todėl dabar mies
telėnai kenčia dėl kuro sto
kos. V.D. 

Budriko Velykinis 
IŠPARDAVIMAS 

TIKTAI IKI VELYKŲ tęsis tokios žemos kainos ant 
geriausių ekektriniu ledauniu:— Norge, Kelvinator, 

Westinghouse, General Electric ir kitų. 

^2&SHELVADOR 

0 0 WN 
15c * I H ! 

• 5 Patented EXTRA sh«lv«. 
in-the-door 

• Hermeticalfy waled El«c-
trosaver unit 

• Porcelain food compart-
ment. automatic fiaht 

Taip ir Turi Būti 
Kiekvienam žymiam įvykiui 

paminėti, paprastai valstybė 
išleidžia naujus pašto ženk
lus. 

Pri jungus Vilnių prie L!e 
tuvos, Lietuvos vyriausybė 
tam įvykui paminėti dalį da
bar esamų apyvartoje pašto 
ženklų, išleistų 20 metų ne
priklausomybės paminėjimui, 
perspausdino į "Vilnius 
10OC-1939," su Gedimino stul
pais. Bet tai buvo laikini žen
klai. Po to paskelbta konku. r 
sas naujų pašto ženklų pro-
jektui. Kadangi tie ženklai tu
ri būt būdingi, teisingai He
mo Simplex rašo "Lietuvos 
Aide , " kad tuos ženklus " t u 
rėsime siųsti savo užsienio 
draugams. O iš ko užsienis Iš
sprendžia apie nežinomos ša
lies skonj, jei ne iš pašto žen
kliukų." 

Tai tikra tiesa. Tie pašto 
ženklai turėtų nušviesti ne tik 
svarbų tautos istorijoj įvyki, 
bet svkiu atžvmėti ir ženklu 
technikos tobulėjimą 

perėjo vien per Filatelijos 
departamentą. 

Mirė Žymus Filatelistas 

Iš Leipzigo, Vokietijoj, pi a 
nešama, kad ten mirė sulau
kęs 85 metų amž. Louis Sen% 
vienas žymiausių vokiečių fi
latelistų ir ekspertų filateli
joj-

Šiomis dienomis Vatikane 
atmuštas sidabrinis medalis 
Šv. Tėvo Pijaus X I I metų 
Katalikų Bažnyčios valdymo 
sukakčiai paminėti. Vienoj 
medalio pusėj y ra &v. Tėvo 
atvaizdas, o kitoj Vatikano 
valstybės Lerbas. 

Kovo ir balandžio mėne
siuose bus išleista " F a m o u s 
Amer ican" pašto ženklai edu-
katoriams pagerbti. Ženklų 
bus penkios rūšys: l c , 2c , 
3c., 5c. ir 10c. Ženkluose bus 
atvaizdai šių žymių amerikie
čių: Horace Mann, Mark 
Hopkins, Charles W. F.liot, 
Frances E. Willard ir Book-

, er T. Washington. 
Pony E.rpress Pašto Ženklas , 

Amerikos J. v. paštų vir- Didelis Pasirinkimas 
šininkas James Far ley prane- | Jos . F . Budrik, Inc., 3409-
ša, kad jis yra autorizuotas 21 So. Halsted St. — Rakan-

eina rakandų išpardavimas — geriausių Parlor 
ų, Setų, Pečių, Lovų, Matracų, Prosinamo Maši-
Daug sutaupysite pirkdami naują 1940 metų Radiją. 

Nuolaida nuo #30.00 iki #50.00! 

JOS. F. BUDRIK 
FURNTTURE HOUSE, 

3409-21 So. Halsted St. 
BUDRIK'S ANNEX, 3417-21 South Halsted Street 

TEL. TARDS 3068. 

išleisti naują pašto ženklą 
kuris bus žinomas kaipo 

Pony EKpress ' ' ženklas. Šį-n 

dų, Radijų ir Elektrinių Le. 
daunių Krautuve yra pasi
rengusi pavasariniam išpar-

met balandžio mėnesio 3 d. , davimui naujo 1940 metų mil-
sueis lygiai 80 metų, kaip bu- žiniško devynių dešimtų tflk-

^ 

vo įsteigtas taip vadinama 
1' Pony Express Service. ' ' 
Ženklas bus trijų centų ir 
pirmoji jo pardavimo diena 
bus St. Joseph, Mich., i r Sac-
ramento, Calif., balandžio 3. 

Geras Dėdei Šamui Biznis 
Amer. J. V. pašto departa-

stančių vertes stako. Pirkėjai, 
sutaupys daug, pirkdami da
bar. Pirkimo išlygos ir taipgi, 
geri lengvi išmokėjimai yra, 
pritaikomi visiems pagal iš
galę. 

Didelis pasirinkimas geriau 
sių išdirbysčių karpetų, par
lor setų, valgomo kambario 

CICEROS PILIEČIAI 

nientas praneša, kad per va- j setų, radijų, pečių, skalbiamų1 

sario mėnesį Amerikos filate-! mašinų, rašomų mašinėlių ir 
listai yra išpirkę pašto ženk- Elgin bei Bulovą laikrodėlių, 
lų už $119,97949. Tokia pi- Pirkėjai gauna dovanas. 

fi nigų suma į valstybės iždą Biznio Žvalgas. 

BALSUOKIT 1IZ STREIT 

Demokratu Sąrašą 
TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIŲ GERBŪVIO 

y 
,..,. 

: • • • , ' - : 

?/ 

M > mm, r 

HENRY R. 
SCHWARZEL 

FOR ASSESSOR 

Town of Cicero 

GEORGE 
STEDRONSKY 
F01{ P R E S I D B N T 

To\vn o f Cicero 

JERRY J. 
VITERNA 

FOR COLLECTOH 

Town o L' Cicero 

%m& 

- v . - . * . - . - . - • • . • • 

EDWARD 
GRISKO 

FOR TBUSTKE 

Town of Cicero 

LEO 
KASPERSKI 

FOR SUPERVISOR 
To\vn of Cicero 

ANTON J. 
KRUPICKA 

FOR CLERK 

Town of Cicero 

Ir vel pasiųskite šituos Demokratu Partijos Pažangius žmones 

Į MŪSŲ NAUJĄJĄ T0WN HALL 

Balsavimas Bal.-April 2, d. 1940 



0RXtTOX8 Šeštadieni*, kovo 16 d., 1340 

f WISC0NSIN0 LIETUVIŲ 2INI0S 
Seimininkės kurios pnga- Pa $1.00: Pranas Stankus,, kojo visiems para&ijonams, Adelė Misiūnaitė. Visi svečiai LIETUVIAI DAKTARAI 

mino skanius valgius buvo: Juozas Staponka, Adomas Pet'svečiams, šeimininkėms, soda- buvo gražiai priimti ir gra-" 

Kenashos Žinios 
Susirinkimai [prasidės ugnies šventinimu 7 
Ryt po sumos Seselių Pran-! * 

ciškiečiy Rėmėjai ir Birutės1 Graudūs verk«nai ryt po 
dr-įos susirinkimai mokyklos' P i e t 3_ ̂  i r trečiadienio va. 
kambariuose. 

Teklė Balčaitieng, Ona Va- roiius, Vincą* Ališauskai, Po | lktėms ir sesutėms už tokį žiai praleido vakarą. Rock- ^ S n " * ! " f F ^ i i m i o 
lauskiene, Elz. Ališauskienė, vilas Jusus, Vincas Kaivaus- gražu programa ir vakarienę..fordo klebonas laimėjo pir-j UKi Ai Ui RAKAUSKAS 

Šeštadienio ryte pamaldos ° m l > n i k t e n i e n ė - 0 n & J « g k i e " ka8> Peter'Bacy, Amilija Šie- Ant galo sudainavo "Kur Nerimi dovana ir S. Keliotis lai-! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.__ x JT zl - , n § ' G*nev. PiLigor, Dwn. Ka kienė. Jonas Blaiis, Stasys munas ir Dauguva" ir "Lie- mėjo antrą oovaną. Antanas I ^ ^ W. Marquette Rd. 

= ^ 

Petrošius, Kas. Mažeika, Kaz. tuvos himnas" visa publika. Kairys įdavė auką Beloito OŪM> valandos 

Įvairumai 
kare 7:30 vai. 

Sekmad, kovo 10 d. para-
Ryt diena verby šventini- pijąs salėj įvyko Kazimieru sys Jocius, Kaz. Cernis. 

mas ir ju dalinimas. Proce- bankietas. Tuo parengimu rū 

siulienė. 
Sekantieji prisidėjo savo Šarauskes, Jonas Martinas, Prie piano Adelė Misiūnaitė kuopai. Mes netikėjom, 

aukomis: Kaz. Stulgaitis au- Povilas Karaliūnas, Pcvįlas akompanavo. Vakaro vedėjas'ten yra tiek dau<«- lietuviu 
kavo visa veršį, gėrimus davė Pliutas, Teklė Šumėkaito, Juo- buvo Kaz. Makauskas. '(Jražiai nauja kuopa praaėjd 
Albertas Gaigalas, Juozas zas Andrikus, Pranas Gabrė- Kovo 4 d. po šv. Mišių mo- veikti. Mėlynake 
Bertašius, Kaz. Varnas, Sta- nas, Agota Simanauskienė, Ig- kyklos vaikučiai susiriiiKo " 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
busi tari us. 

nas Laurinaitis, Juzefą Žala- mokyklos kambaryje, pasvei- LIETUVIAI DAKTARAI 

sija prasidės 9 vai. Po pro
cesijos — šv. Mišios. 

Didžiajame Ketvirtadienyj 

pinosi Kaz. Lukauskas ir Kaz. 
Telefonai CANal 7329. Visas pelnas eis užmokėti torienė, Vladas Ališauskas kino kun. Kaz. Juzaitį ir įtei 

už naujus pečius. Aukojo šio- Ignas Bagdonas, Petrą* Sta- kė gražių dovanėlių. Kieno-1 yf^ P t | £ | { BARll KUS 
Šarauskas. Susirinko su virš1 po $5.00 N. P. Mischler. Po sevičia, Pranciška Arlickienė, nas palaimino visus mokyk-
100 žmonių. Buvo atsilankę! $2.00: 6th Ave. Studio, Kaz. Jonas Druktenis, Ona Valaus- los vaikučius. 

šv. Mišios bus 9 vai. Penkta-' graborius Mischler ir distriet! Biškauskas, N. P. Mischler. kienė. Draugijos 
dienio ryte pamaldos prasidėsj attorney John McEroy. Į Po $2>C0: K. Paulauskas, Kazimierai, kurie sudėjo jM R. K . S. A . 137-ta kuo-
8 vai. Nuo piet 12 vai. iki 3 Prie stalų patarnavo Pal-į 6th Ave. Studio, K. Biškaus- dėl pakėlimo bankiete: Kaz. p a vasario JJU d. susirinkime 
vai. bus trijų valandų Vieš
paties Jėzaus Kančios pamal
dos. Vakare 7:30 vai. bu* šv. 

miera Gužauskaitė, Stasė Bag
donaitė,, Marijona Baitaitė, O-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 YVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

kas, K. Šimanskis, A. Lebec- Mažeika %$3.00, Kaz. Lukaus- nutarė eiti velykinės išpažin-
kas, St. Jocius, K. Lukaus- kas $2.00, Kaz. Piipiras $2.00. ties ir priimti šv. Kcmuniją 

na Mockaitė, Marijona Ka*d- kas, K. Stulgaitis, M. Druk- Po $1.00: Kaz. Pecūra, Kaz. kovo 17 d. ir užprašė šv. Mi-
Staeiįos. ir pritaikintas pav rauskaitė, Marijona Krauje-I tenis, J. Bertašius, J. Kava- Šimanskis, Kaz. Milašius, K. šias už gyvus ir mirusius na-
moksfas. I liūtė. I liauskas, Pet. Pilitauskas. Vinckus, Kaz. Ališauskas, Ka- ,rįUS- šv. Mišios bu's 8 vai. Po 

Po $1.75: Ateksas Mockuą zįmiera Klevickiene, Kaz. Bar- Mišių bus bendri pusryčiai 
Juozas Laucius $1.50, Juozas zis, Kaz. Paulauskas, Kaži- 'parapijos svetainėje. Prašoma 
Juzėnas $1.25, Antanas Žale*-! miera Pateliūnienė, Juozas visus narius dalyvauti šioj TeL C l c e r o 1484 

kis $1.25. I Sadauskas, Kaz. Šarauskas. 

j 
-M^. 

VELYKOM 
Užsisakykite Naują Virtuvei 

PEČIŲ — RADIO — REFRIGERATORIŲ 
ir kitus namu reikmenis 

ADVANCE FURNITURE CO. 
Per didį pavasario sezono atidarymo , 

Išpardavimą 
Sutaupysite nuo 25 iki 45%!! 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susiturima. 

dienoj. 
Moterų Sąjunga ėjo prie 

šv. Komunijos kovo 10 a. per 

DR. S. R, PALUTSiS 
GYDYTOJAS IR CHIRUKUAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
8 vai. Mišias. Pusryčiai buvo j OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

6is naujas 1940 metu mados 
gesinis pečius turintis visus 
pagerinimus del davimo ge
riausio patarnavimo, vertas 
$75.00, kaina numažinta, tik 

£47.50 

Vakariene 
Kovo 3 d. minėjome šv. Ka

zimiero šventę labai gražiai. ., i r 

Kadangi nulsų gerb. klebonas' c e r o s u dukterim ir sūnum, 
yra Kazimieras, tai 8 vai. *y- p i r m o i r ^ i m skyriaus vai-

Klebono sesute Sofija Pruzai-
tiene buvo atvykus su savo 
vyru, sūnumi ir teveliu iš Chi-

Juozaitiene" iš Ci

te šv. Mišioms prisirinko pil
na bažnyčia. Priėmė' žv, Ko
muniją Tėvelio intencija. Al
toriai labai gražiai buvo pa
puošti gėlėmis miteli sesučių 
Kazimieriečių. Klebonas kun, 
Kaz. Juzaitis pasakė gražų 
pamokslą apie šv. Kazimierą. 
Nupiešė jo gyvenimą ir pa-

Pasiskirk Frigidaire arba 
Norge 1940 m. naujausios 
mados, visur pagarsėjęs 
refrižeratorius, dideli pil
nai 6 kub. pėdos. Advance 
Krautuvė pasiūlo tik už -

114.95 

tis turį lietuvį Šventąjį. 
Vakare 6 vai. buvo bankie-

kučiai gražiai išpildė dainą 
"Mano katyte", turėdami po 
gyvą katytę. Kalbėjo biznie
riai V. Grubel ir Ad. Puidok, 
Postmaster A. Luby savo kal
ba žmones labai prijuokino. 
Jis labai myli lietuvius, ypa
tingai mūsų kleboną Kaz. Ju
zaitį. P. Navickienė, sena pa 

sakė, kad mes turkue. džiaugr mpįįonka, gveiMno mūs kle
boną ir įteikė dideli; dovaną. 
Parapijos choras po vadovys-

parajpijos svetainėje po sv. 
Mišių. 

Vasario 24 d. L. R. K. S. A. 
76 kuopa Beloit, Wis. laikė 
bunco party. Iš Rockfordo 
buvo nuvykę kleb. kun. Kaz. 
Juzaitis, S. Keiiotis^ . Jazu-
kevičiu*, Ona Dembinskaitė ir 

~ A K I Ų GYDYTOJAS 

tas su programų. Žmonių bu- t e Kotrinos Noreikaitės pa 
dainavo "Ilgiausių metų 

>> ir "E i , pasau-

Bargeno kainos ir didelė 
nuolaida ant geriausių 1940 
mados radios: Philco, RVA 
Victor, Zenith, Westing-

vo pilna. Po vakarienės pra
sidėjo programas su mokyk- ^ i ^ e l ė l į 
los mergaičių choru, kurs pa
dainavo _ -Sveikas, svei- ! i " P i r m o i r a n t r 0 gyr iaus 
k a s " "Victory" "Žiba trys vaikučiai išpildė dainę "Nak-
sesutės5" ir "Myliu Lietuva" tiniukai". Klebonas labai dė-

^ 

KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
: ^ , 

^ : 

DR. VAITUSH, OPT. 
SP£OIALdSTAS 

OPTOMETR-ICALLY AKIŲ 
L1ETF¥1S 

Sutlrš 20 uietų prakUkaviiuo 
Mano Garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kaa es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
dvalgimo, akių {tempimo, nervuotu-
mo, skaudamą aklų karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. 

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

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinio. Kainos ulglos kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas YARds 1873 

ir pagal sutartį. 
Res. 1625 So. 50th Avenue 

Tel. Cicero 1484. 

TeL Yarda 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieuias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*}'" 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

Tel CANal 6WtiW 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
' V<-< IOJA.*, th OUlttOltilAl 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VA1ANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 « 
ir pagal sutartį. 

DR.A.JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
250C VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakari 

Taipgi pagal sutar*}-
Ofiso telefonas PROspott 6737 
Namų telefonas VlReima 2421 

Į . . . — • • n • I I . n — i . — i . . 

B L *ARD8 5ft6V 

DR. FRANK C. KVVINN 
tKVlfcXJU*SKA!S) 

«YDSTOJAS IR CHIRURGAI 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagaf Sntart'_ 

DR. P. J. BEINAR 
t BE INilHA U S KAS J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Rea. — Yardi 395o 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar-
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

I 

DR. F. C. VViNSKUNAS 
i'HYSICIAN and SURGEON 
2)58 VVest Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Utiso VaL 'l-A ar l—4. 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res teL Canal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 
4729 So. Ashland Av«. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL, 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. po"^iėtij ir nuo 7 iki 8:30 ?. t 

6ekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryts 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tai fARds 0994 
rtez. TeL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2sJ ir 7-8 T. rak 
Nedelionis nuo 10 iki 12 Tai. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI 

^ 

Minės Globėjo Dieną, Matulėnas 

Sekmadienį, kovo 17 d. švJ V i e m * * &™^ š i o s f" 
Juozapo draugija, minės » . ^ o s vf lk§^' J u o z a F f . M f 

. u_. v T jf i tulenas, kuris trys metai at-
vo globėjo s v. Juozapo dieną, ' f 
, , , m A \r < gal pralošė rinkimus per 14 
kun pripuola kovo 19 d. Vi- ? . 

Papuošk savo virtuve su 
house, Enunerson ir kitų. n m i J u B r ^ i ' a s t s e tu Ve-

Pa*irinkimas: lykonu Vieni iš gražiausių 
Midgets nuo . . . t fsK Q C Breaklast setų, iš parinkto 

r+**W I medžio, verti $25.00, parsi-
Console nuo • ^ O ' T S O d u o d a tl^ P° — 
Portablenuo. $ 1 4 . 9 5 ^ 4 " 9 5 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

Didi nuolaida už senus dalykus mainant ant naujų. 

DYANCE 
FURNITURE CSL 

2536^40 W. 63rd St., prie Maplewood Ave. 
Ve<l&jai ir Pardavėjai: 

J . KALEDINSKAS, A. LAPENAS, J. Ml&KUS ir 
kiti maloniai tamstoms patarnaus ir pilnai užganėdins. 

si draugijos nariai in corpore 
eis išklausyti šv. Mišių pei 

balsų į asčistant supervaizo-
riaus vietą iš Waukegan 

t S T o township, dabar, nurus vie-

/> 

sumą 10:30 
nutarimo visi nariai privalo 
susirinkti 10 vai. Į draugijos 
namą — Lktuvių Auditoriją, 
kur susiformavę eis į foažny-
v* 

eią. 

Palaidotas 

Kovo 13 d. Julijonas Sta 
nevičia, po ilgos paralyžiaus 

• * 

ligos pasimirė kovo 10 d., po 
gedulingų pamaldų Šv. Bal-1 

I tramiejaus bažnyčioj tapo pa 
j laidotas Aseension kapinėse. 
i 

Nauji piliečiai 
Kovo 13 d. Suv. Valstijų 

pilietybės popieras gavo ke
turi lietuviai — Antanas Gel-
budas, Teodora Akramas, O 
na Markūnas ir Boleslovas 
Mickus. 

nam tos grupės nariui, jis ta
po parinktas užimti jo vietą, 
ir buvo išrinktas iš tanpo de
vynių aplikantu. 

SKELBKITE S "DRAUGE' ' 

A&iniai, visokių madų, už Jf2.4b 
ritaikyti akims, .u pilna garaneija, 
igzanriuavimas akių veltui. Lens§ 

sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poD:et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yardt 2151 

Res. 6968 So. Taiman Ava 
Rei TeL OEOvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4846 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CH1RUB0A8 

Vai. 2>-4 ir 7—9 rak. 
K.«t* ir Kedeliomis 

'•L YABdJ 6981 
1 M KENvood B107 

• DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vedybos seka meile, kaip 
dūmai liepsna. 

— ChamforL 

D U O D A M E 

M t M l i U 

A N T N A M Ų 
Dėl Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

SAVE BY 
MAIL 

INSURED 

^ 

TAUPYKIT PER 
PAŠTĄ 

i% P A S K O L A S 

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 
TeL CIOero 412 Jos. F. Grribauskas, Sec. 
Vai.: Pirm., Ketvlr., šešUul. 9 Iki 8 v. v.; Antr., Trečiad. 9*15 pp, 

DABAR MOKAME Ql% UŽ PADĖTUS PINIGUs| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedtrml 8«vlnp» and Loan lnsuraaee Oon)., Washlngu)n, D. a 

2423 VV. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYBIOIAH and SURGBOI 

| «H45 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Tak. 
Nedėliomia pagal ntartį, 

Offict Tai. YARdi 4787 
Kanu? Tai PROtvct IBM 
- ^ — — — • • ~ 

Tel OAJfeJ «18t 

DR.BIEŽIS 
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
balandos i 1—S popiet ir 7—S t. « 

REZIDENCIJA 
6631 S. Callfornia Ave. 

Telefoną* REPubllo 7868 

Ofito TeL VIRginia 0OM 
Reaideacijof tai BEVerly 8S44 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao Tal i 1-^8 ir 6—8:30 P. M 

Reaidndja 
8919 So. Olaramoot Ara 

Valandos 9—19 A. M. 
Nedėliomiii pagal —tarti 

tai CANal 0857 
Kaa, TeL PROipact 86M 

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

Rerideneija 0600 So. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 0 vakare 

Office Pnone Res aad Offie« 
PROipact 1988 8869 8. Laaritt St 
Vali 2-4 pp. ix 7-9 vak. CANal 97Bf 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKA8) 

GYDITOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV- 63rd St., Chicago 

ir Sekmadianiai* 

TeL YARdi 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave 
arti 47tk Straat 

YaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
ReTedoi pagal •atarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Av 
intaradi—iaie, K»tvirtmdieniaU h 

Penktadieaiaie 
4631 So. Ashland Ave. 

Tai T Afldj 9994 
leniaii, Traiiadiaiuaii fli I 



Šeštadieni*, k«v« 1 * H 1Q.r DRAUGAS 

CICEROS LIETUVIO NAUJIENOS 
^ 

= # 

G c e t t ) S . A . Z . I P r i e š r***™** taip gerumo 
Į kupini, kad rodos sparnelius 

Šią savaitę Sv. Antano bažr pasegus, jie galėtų net dan-
nyčioj duodama Misijos an
glų kalba. Misijonieriai kun. 
Cousins ir kun. Horne labai 
sekliai veda misijas. Kas va
karą žmonių, daugiausiai jau 
ninio, daugiau ir daugiau at 
eina. Sių misijų užbaiga įvy
ks per Verbas vakare lygiai 
7 valanda. 

Verbų sekmadienį Sv. An
tano bažnyčioj šventinimas 
Verbų prasidės lygiai ,10 va
landa ryte. Visos kitos miaios 
bus kaip visuomet reguliariu 
laiku. 

Kadangi šį penktadieni yra 
švente Sopulingos Dievo Mo
tinos, vakare 8 valandą misi
jose į vietą Rožančių kalbėti 
bus Sopulingos Dievo Moti
nos Stacijos vaikščiojimą, va 
dinasi, bus Novenos pamaldos 
pirmiau, o paskui Misijų pa-" *™° ^T^1 Da*>ar J** ** 

gun gyvi pas Sv. Petrą lėk
ti. Jie visur dalyvauja ir no
riai gausiai užsimoka. Tik ka
žin ką jie po rinkimų mano 
daryti f Juk paskui ir "vakoi-
šiną" norės paimti. — Mato
te, Ciceroje visgi esama daug 
gerų, teisingų politikierių, jie 
dabar nei taksus nedidina! 
Jie savyje kalbasi ir nieks 
negirdi: — Mes dabar paža
dame piliečiams ir jiems pa-
fundijame, o kaip jau įeisi
me į urėdą, piliečiai mums su 
kaupu atmokės. Kaip reiks ir 
bonų i§leisime. Kupčių vis at
siras. Dar Cicerog miesto vai
das vis vertas, nors jau gero
kai "suterštas." Tylėk žmo-

• • t_. « t •?• . a^ l u Cicero's miestelio valdy-
gau ir juokis. — Buk pilietis Ka•. . . u o i i : 

X ., r . . I bai: tai yra H. Schwarzel ir 
ir kvailas, su asilo ausimis n 
nič nieko nesuprask.... 

Ginger Regers, tumų artis
tė, kuri šiomis dienomis per 

IŠ POLITIKOS LAUKO 
Smerkia Rep. Plane Parduoti Cicero 

vstidens Sistemą 
Cicero Vandens Skandalas perėmusi miesto vandens sis-

Republikonų Laikais ' temą ir jai būtų buvus garan-

Viename Cieero laikražtvje t u o J a , , ) a • " * * * • nmo*> T 
itai ka rado apie Cicero* van- • * • * » * « • * *"*»» m ° k s t ™ 
j A ««*«w> nuostoliu, ir po 31) metų ope-
dens departamentą vienas • F * 
stambus republikonaK, ko,.s r a v i m o ' te s i s t e m a . b u t « toPus 

buvo Ciceros Miesto Klerku P»™tinės kompanijos nuoga-
epublikonų administracijoje, ^ . 

inoo ~. ;u- inoi Tai buvo vienas is arsiau-
įuo 1928 m. iki 1931 m. I 

sių užsipuolimų ant Ciceros 
Smerkdamas republikonus m į e s t o gyventojų teisių <io-

sž jų bandymų neteisingai ati- m i e g t o į8torijoje. Nors buvo 
luoti Ciceros miesto vandens pasipriešinimų, republikonų 
departmento privoles -priva- b o s a i js tenge perleisti įstaty-j 
tiems interesams 1930 me- m ą > k u r i g t a s prįv<)les suteikė 
tais, šis buvęs republikonrs p r i v a g i a i kompanijai. Kad ta 
s a k o : .V*) kompanija tuo įstatymu nepa-

"Daugelis balsuotojų gali | s m a u d o j 0 ? b u v o n e republiko 

linga. Republikonai buvo tų , tvarka ir gerą Ciceros vardą, 
sistemų taip nugyvendinę, kad vel reikia balsuoti balandžio 
vasaros laiku ant antrų lubų: 2 d. už "streit" demokratų 
vandens negalėdavom gauti. I partijos kandidatus. 

Taigi, kad palaikyti gerų Į (Skelbimas.) 

r^ 

siskyrė su savo vyru Lew p a m i r š t i . k a i f r e P u b l i k o n a i • nų kaltė. Ta kompanija prašė 
Ayreis. (Acme telephoto) 

mokslas. 
Lietuviškų misijų atminčiai 

laukusieji keli susidėję įtaisė 
nauj* gražų namuką — ta-
bernacle, dėl Repasitory di
džioje savaitėje. Jis kainuoja 
virš šimto dolerių su taksais. 
Klebonas yra labai dėkingas 
visiems tiems ir toms, kurie 
aukojo. Ciceriečiai yra labai 
duosnūs žmonės. Klebonas ne
spėjo priminti apie namelio 
reikalų bažnyčioje, Velykų 
laike, štai jau ir įtaisyta. 

Angliškų Misijų atminčiai 
ir žada ka nors gražaus įtai
syti, lankantieji misijas. Jau
nimo misijose aukų bažnyčioje 
sudedama daugiau negu lietu
viškose misijose sudėdavo. 

Aštunto skyriaus mokinė, 
Matilda Marcinkiūtė, Ciceros 
mokyklų konteste laimėjo 
praiaą. Dovana yra kelionė į 
Washington, D. C. ir atgal, 
pilnas tikietas. Ciceros moky
klų, viešų ir parapijinių mo
kiniai turėjo aprašyti apie 
naujai pastatytą City Hali 
arba Town Hali, Ciceroje. Vi
sos mokyklos stojo į kontes-
ta. Kiekvienoje mokykloje vie 
nas studentas, kuris parašys 
geriausių "essay" apie naujų 
Town Hali, gauna progų va
žiuoti į Washington, D. C. ir 
sugrįžti tikietų ir išlaidas dy
kai. P-lė Matilda Marcįnkiūte, 
Mykolo ir Elenos Marcinkų 
duktė, vos 13 metų. Matilda 

ki laikai 1 
S. A. Ž. 

J. Viterna, jie suteikė 3 bu-
sus ir davė 3 policijos auto
mobilių eskortą nuo Cicero j 
didmiestį Pinigiškai jie paau
kojo $20.00 dėl Lietuvos. 

Ačiū visiems Cicero's žmo-
LietUVOS Vyaų 1 4 K p . * nėms, kurie buvote automobi-

Šios kuopos nariai ir narės į l i u Pa r o d oJe; jei ne Cicero, 
eis "in corpore" prie Šv. Ko- v i e n ChicaS°> ™būtų padarm-
munijos sekmadienį, kovo 17 s i P a s e k m i *g° apvaikščiojus, 
tų, 1940, 7:30 Mišiose. Pus-' V a l i o Cicero! 
ryčiai bus parapijos salėj po 
Mišių. 

Nariai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti, kad padaugintų Vy
čių skaičių ir tuom pačiu kar
tu garbingai užbaigtų Misijas, 
kurios kaip tik baigsis Verbų 
Sekmadienį. M. D. 

Komisija, 
Mikutis, 
Valančius. 

Sus-mai 
Draugystės Visų Šventų su 

sirinkimas bus kovo 17, sek
madienį, 1 vai. po pietų. Šis 
susirinkimas bus paskutinį sy 
kį nariams užsiregistruoti į 
dalyvavimų "incorpore" kun. 
Vaičūno 25 m. apvaikščiojime. 
Nariai, eikim visi ir pasirody
kime kad mūsų draugystė tu
rės rezervuotų stalų nemažiau 
kaip 50 narių. 

pastatė piliečių teises pav" 
jun kada jie buvo valdžioje 
. . . . prisiminkime tik tų blo
gų valdymo tvarkų, kurių re
publikonų mašina užvedė šia
me mieste kai jie valdė. 

"Tais Laikais Buvo Kitokia 
Pasaka" 

"Atminkime, kad jie, 1930 
metais norėjo, per prievartų 
žmonėms įkišti brangių, pri
vatinių interesų valdomą, van
dens sistemų. Šiandien repub
likonų bosai kalba apie "su
mušimų vandens raketo," bet 
vakar tai buvo kitokia pasa
ka !" 

Ciceros Lietuvių Namų Sa
vininkų Klubas nori padėkoti 
visiems aukotojams ir rėmė
jams, kurie tik prisidėjo prie les privačiai kompanijai, bu-

Šis buvęs Klerkas, toliau 
pasakoja, kaip, ,1930 metais, 
birželio mėnesyje, kontraktas 
kuris suteikė vandens prive-

mūsų "Bunco ir Card Tar
ty" praeitų antradieni, kov<* 
12 d*. Šis vakaras buvo pada
rytas beveik per naktį. Pa
sekmės buvo šios: kad Klu
bas gavo 10 naujų narių ir 
padarė pelno apie $50.00. Vi
sos trejos politikos partijos 
Ciceroje buvo užkviestos, bet 
dvi pasirodė, tai yra: Demo
kratų partijų atstovavo Mr. 
H. Schwarzel ir Mr. J. Vi
terna, jie paaukojo IIO./U. 
1 * Better Government'' parti-

Rašt. E. W. Mikutis, j jos buvo visi 6 kandidatai, 
juos atstovavo narys Brolis 

Bunco Party 
Šv. Antano Dr-ja iš Cice

ros rengia Bunco Party pa
rapijos naudai, trečiadienį, 
kovo 27 d., Šv. Antano para
pijos salėje. Lošimas prasidės 

Babitz, jie paaukavo Klubui 
$10.00. Todėl ir mes, namu sa
vininkai, neužmirškim, kas 
mus remia, mes remkim juos. 

Komisija ir Valdyba. 

7:30 vai. vak. Įžangos tikietai 
labai gerai mokinasi, visuo- tik 25c. Komisija yra įdėjus 
met klusni ir mėgsta dirbti, i daug sunkaus darbo padary-
Ji visuomet yra pasišventusi! ti šį parengimų sėkmingų. Su
vieką iš širdies, kogeriausiai 
padarytu Visi aštunto sky
riaus mokiniai džiaugiasi ga
vę atžymėjimų savo klasės. 
Kelionę, pradės tuoj po Vely
kų. Dovanų duoda dabartinė 
Ciceros miesto valdžia. 

Šiuo laiku Ciceroje Vieti-

rinkta daug gražių dovanų. 
Visi kviečiami tų vakarų 

atsilankyti. 
Komisija. 

vo parašytas. Sulyg tuo kon
traktu, ši kompanija butų 

ir gavo leidimų nuo Illinois 
Commerce Commission įvyk-
dinti tų vandens dtpartmento 
perėmimų, bet susitarus su 
tais bosais, tai tuoj aus nepa
darė. 

Kodėl! Nes 1932 rinkimai 
artinosi ir republikonai bijo
jo, kad šis ypatiškas pasipel-
nijimas po priedanga tarnavi
mo viešiems reikalams būtų 
per jautrus klausimas pakel
ti rinkimo metu. Ačiū tam, 
kad republikonai tuose rinki
muose buvo sumušti, Ciceros 
gyventojai atgavo savo teises, 
nes metus vėliau tas privoles 
įstatymas ir leidimas jį įvyk-
dinti buvo atšaukti. 

Ką Nuveikė Demokratai 

Demokratai, išrinkti į val
dininkus, sutvarkė vandens 
sistemų, investuodami $1,000,-
000, kas buvo būtinai reika-

#• ^ 

v 

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
48-ta kuopa kovo X7 d., sek
madienio ryte, pusė po s e p - i ^ 
tynių eis "in corpore" prie 
Šv. Komunijos. Visos narės 
susirinkite į parap. sVet. ly
giai septintų valandų ir iš to
nais eisime visos sykiu į baž
nyčių. Valdyba 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

I kASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW | 
J-1 . ' ! . . ' .Jf t-Jg 

= 

Neduok į savo siehj įleisti 
pavydo šaknų, nes jos užnno-

" Cicero *s komisija 22 metų 
Lietuvos Nepriklausomybes 
paminėjime, vasario 18, 1940 dys tavo laimės vuirų. 

mų "laikraščių" tiek padau-Į dėkoja "Kareivių Draugy
stei" už dalyvavimų unifor
moje, kurie pagražino visų pa 

gijo, kad gauname net kas 
diena, nors laikraščiai sakosi 
eeų savaitiniai. Matote, dabar 
politikos laikas. Net visų tri
jų partijų kandidatai leidžia | Ss 
laikraštukų. Geras dalyką?. 
Vis, daugiau darbininkų rei
kia. Daugiau popieros sunau
doja ir rašalo. Redaktoriai tu
ri progos savo gabumus iš
mėginti. O jau tų pažadų, pa
žadų; vieni už kitus geresnių, 
tai jau tikrai netrūksta. 

Mūsų politiŲeriai dabar | ^ 

Tavo užganapadarymas nie 
kad negali būti taip dideli* 

rengimų lietuviškai. Taipgi'kaip tavo nuodėmė. 

= sz 1 m • • •" r 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikin| kabinetą, vflliauaios mados akmeni} krosnis, ir 
fcaro kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besinie jūsų sveikatai VIOLET tpįnduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o— Moterų dienos Trečiadieniais, 

1657 W. 45th St, kampas S. Paulina Su 
Ttltfoaaj BOulmzd 4552. 

' ' ^ — * — ^ » Į ^ ~ — * P m~* 

INTERNATIONAL LI0.U0R C0. 
Sav. FRANK VIZOARD 

ReikaUokite Jūsų Tavernoj 
"Sunny Boy" 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 

Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų yalandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną. 

6246-48 S. California Av. 
Chicatfo, Illinois 

TeL BEPublic 1538-9 

PEOPLES KRAUTUVĖJE 
DIDIS PRIES-VELYKINIS 

Išpardavimas 
Tik už # 5 9 . 5 O labai gražiai papuošite 

savo Seklyčią ar Miegamąjį Kambarį. 

Šis vienas iš puikiausios medžiagos ir geriausio pa
darymo seklyčiai setas, 1940 metų mados, turintis visa 
ką: tvirtumą, madą ir grožį, lengvai vertas $110.00, 
Peoples Krautuvėje prieš-Velykiniam išpardavime pirk-

559.50 site tik už 

3 šmotai • • • • • • $59.50 

Moterų ir jaunų panelių džiaugsmas bus neišmatuo
jamas, jei dabar prieš Velykas nusipirks šį gražiausią 
miegamo kambario setą, naujausio stiliaus, geriausio 
padarymo, iš parinlkitos medžiagos. 3 šmotai: lova, ko-
mode ir šafonetas už tik $ 5 9 ^ 5 0 

$60.00 vertes parlor setai, po . . . . . . $ 3 2 i 5 0 

$68.00 vertes miegamo kambario setai, po $ 3 4 i 5 0 

$38.00 vertės 9 x 12 kaurai, po $ 2 2 . T 5 

$49.50 vertes naujausi radios, po $ 2 7 > 5 0 

$55.00 vertes gasiniai pečiai, po $ 3 2 « 5 0 

$15.00 vertes gpringsiniai matracai $ 8 i 7 5 

$8.00 vertės lovom springsai $ 3 i 9 8 

$6.00 — 9 x 12 naujos mados klijonkes $ 3 > 4 8 

DEOPLEC 
I V U R N I T U R E J 

M A N U F A C T U R I N 6 C O M P A N V © 

4179 Archer Ave., kampas Richmond St. 
Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, broliai Juozas ir 
Stasys Krukait K. Lesnikas visiems maloniai patarnaus. 

\ : 

J? 

% 

Pastovumas — 
III I IĮ — I I ' I 1 I I • • II I Į . 

Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

: > 

# 

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METUI 

v7 

T 
^ 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
IndSUal klekTleno taupytojo apdrausti 

Iki fft,OO0.00 Federaiiiiėje ištaigoje. J 
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KAS GIRDĖT! CHICAGOJE 
^ 

šauniai Pavykusi 
Vajaus Vakariene 

6 v. Kaz. A kad. Rem. 2-ro 
skyriaus vajus ir vakariene 
jau įvyko ir gerai pavyki), 
geriau negu buvo tikėtasi, 
nes kitose parapijose įvyko 
visoki parengimai. Svečių ir 
viešnių buvo net ir iš kitų 
kolonijų. Vakarienę pradėjo 
skyriaus pirm. tA. Vaišvilie
ne kviesdama svečius prie 
stalų ir visą vakaro tvarką 
pavedė kun. S. Gaueini, kuris 
pavyzdingai ir gražiai savo 
pareigą atliko. 

Įdomi programa. 
Kalbėtojų buvo maža. Labai 

gražią kalbą pasakė J . M. prel. 
M. L. Krušas, kun. Petraus
kas ir dr. A. Stulga, gerai ži
nomas dantistas, kurto ofisas 
randasi Bridgeporte, 3259 S. 
Efalsted St. 

Vakarienę paįvairino gra
žia programa, kurią paruošė 
k oi n p. Antanas Pocius ir vie
tines Šv. Kaz. sesutes moky

tojos su mokyklos vaikučiais. 
Gražiai solo dainavo p-le Ma-
įy9k 

Komisija dvkoja. 
Komisija: Žibutiene, Oku-

niene ir Jackiene dėkoja vi
siems biznieriams ir aukoto
joms. Dėkoja darbininkėms, 
kurios dirbo ir padėjo aukas 
rinkti, ypač Šaltinienei, kuri 
neprašyta daug dirbo. J i ga
vo dovaną, nes yra nuolatinė 
remeja per 10 metų. Dėkojam 
P. Vaicekauskienei už surink
tas aukas, kuri irgi dirbo ne
prašyta. Komisija ir rem. dė
koja visiem biznieriams ir 
pavienioms, kurie aukojo va
karienei, darbininkėm virtu
vėj, salėj. Moterų klubui kai 
kuriom, kurios dirbo patar-
naudamos prie stalų. Vienu 
žodžiu dėkoja visiem, kurie 
prisidėjo prie šio pasekmin
go vakaro. 

Nauji nariai 
Tą vakarą įsirašė 3 nauji 

rėmėjai užmokėdami po $1.00: 
Frances Stulga, Dr. Stulgos 

žmona, Madas Melkus, kuris 
laiko valgomų daiktų krautu-; 
vę, 3248 S. Green St. ir Pran-| 
ciškus ToMšius; kiti 8 rem., 
užsimokės ateinančiam susi-j 
rinkime. Stambias aukas šios-
draugijos aukavo: Apaštaly
stės Maldos $10.00, Š\. Pet
ronėlės $8.00, Mergaičių So-
dalieija $5.00, Tretininkų dr-
ste $4.00, Amžinojo Itožan-j 
čiaus $3.00 ir Gyvuojo Ro
žančiaus $3.00. Pavieniai au
kavo Kaz. Laucius, įmokėda
mas dalį j amžiną narį $10.00/ 
aldermonas 11 wardo Hugh 
B. Connelly $5.00; po $1.00. 
aukavo: gerb. vakaro vedė
jas kun. S. Gaučias, S.- Slile-
powicz, prof. Pocius, Sullvi-
nienė, Jonaitienė, Gotautas, 
Rūkas, Yuška, Leščinskiene,! 
P. Vaicekauskienė, K. Pet-! 
rauskienė, E. Petrauskusu", 
B. Naujokienė, M. Komarau-

skiene, Frances J . Puišis, M. 
Puišienė, B. Pipirienė, J . Sa
baliauskas, O. Mažeikienė, A, 
Uksas, D. ^Andrulienė, ir P. 
Jančiauskaitė. 

Buvo pagerbtos ir apdova
notos narės, kurios išbuvo, 
skyriuje 10 metų nuolatinėm j 
rėmėjom; Petrauskienė, Šal-
tinienė, Gricienė ir Klimienė. 

Po viso, vakaro vedėjas ra
gino visus įsirašyti į Akad. 
Rem. 2-rą skyrių, dėkojo vi
siems atsilankiusiems ir auko
tojams, prof. Pociui, Šv. Kaz. 
sesutėms, vaikučiams ir Ma-
cytei. 

Sieliu JVodman, kore^p. 

"Mano Dukterys" 
Visiems ko įdomaus! Tai; 

šis veikalas, kurį perstato j 
scenoje keturiolika Sodaliečiųį 
iš Marquette Parko. Ilgai ruo
šiamos ištikro bus gražus. Šis! 
trijų aktų veikalas rodo mo-i 
tinos vargus su savo keturiom 
dukterim. Dukterys turi ką 
nors visai kita mintyje nuo 
motinos sapnų. Kaip jos su
tinka, pamatysit sc?noje, ko
vo 17-tą dieną, 7-tų valandą 
vakare, Gimimo Panelės Šv. 
parap. salėje, > 

L. M. 

Kai kada tylėjimą* yra iš
mintingiausias atsakymas. 

Būk teisingas — tapsi gy
venimo švyturiu, kurio kur
sas niekur ir niekados nesvy
ruoja. 

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

AVilliam A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 3161 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Te!. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimlera. 

A. A. 

Angelina Kanapackaite 
(Kanapackis) 

Mirė kovo 13 d., 1940, 10:50 
vai. ryto, sulaukus 32 metų amž.% 

Gimus East Hammond, Ind. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Ona, po tėvais Macaitę, 
tėvą Stanislovą, 2 brolius: Sta
nislovą ir Bronislovą, 2 seseris: 

Rozaliją Christian, ir Stefaniją, 2 brolienes; Oną ir 
Marijoną, švogerį Bronislavą Christian, brolio dukte
ris : Ann ir Frances,. sesers sūnų Ronald Christian, 
brolio sūnus: Xavier ir Stanislovą Kanapackus, tetą 
Joaną Wilhelm gyvenančią Vokietijoj ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas 6401 S. Mozart S t , tel. Prospect 
8583. 

Laidotuves įvyks pirmadieni, kovo 18 d. Iš namų 
8:00 valandą ryto bus atlydėta j Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažnyčią (Marąuette '^arke), 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus /gimines, draugus-ges 
ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; Motina, Tėvas, Broliai, Seserys, Brolienes, 
Švogeris, Teta ir jų šeimynos. 

Laidotuvių direktorius Albert Petkus, telefonas — 
LAFavette 8024. 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. Laidotuvėms 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

PADĖKONĖ 

A. "f* A. 
ONA fRUMŽIENĖ) 
VAITIEKAITIENŽ 

kuri įnirę kovo 8 d., 11*40 m., 
ir tapo palaidota kovo 13 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją j tą 
neišvengiamą amžinybės vieta. 

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalnimą iš mūsų 
tarpo dėkojame kun. Vaitie-
kaičiui, kun. Gasiuniui ir kun. 
Kviečinskiui, kurie atlaikė įs
pūdingas pamaldas už jos sie
lą. Dėkojame kun. Kvieeinskui 
kuris pasakė pritaikintą pa
mokslą 

Dėkojame šv. Mišią aukoto-
jams ir gelių aukotojams. 

Dėkojame graboriui J. F. 
Eudeikiui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ją j amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
tau Ona, lai Dievas suteikia 
amžiną ramybę. 

Nuliūdę lieka: Vaitiekatčių 
ir RumžiŲ. šeimynos. 

KONSTANCIJA 
STROMSKIENĖ 
(po tėvais GervaitS) 

Mirė kovo 14 d., 1940 m., 
5:55 vai. popiet, sulaukus 43 
metų amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Biržų Ap
skričio, Kupreliškių parap., 
Čekiškės kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Augustą, du sūnus Ka
zimierą ir Jurgį, dvi seseris: 
hlzbietą ir švogerj Antaną 
Kaldenius, ir Adelę Kairienę, 
JŲ šeimynas ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillipg koplyčioje, 3307 Li-
tuanica. Ave 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
kovo 18 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį-
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras. Kūnai. Sese
ry s švogeris Ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius: An
tanas M. Phillips. Telefonas: 
Yards 4908. 

PADĖKONĖ 

A. "T A 
ANTANAS UZMECKIS 
kuris mirė kovo 8 d., 1940 m, 
ir tapo palaidotas kovo 11 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydSjo jį į tą 
neišvengiama amžinybes vietą. 

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo dėkojame kun. A. Va
lančiui, kun. B. Vitkui, M.I.C. 
ir kun. Leopold, C.P., kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą ir pasakė pritaikintą 
pamokslą. 

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams ir gelių aukotojams 

Dėkojame graboriui I. J. 
Zolp, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me) grabnešiams ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau 
Antanai, lai Dievas suteikia 
amžiną atilsį 

Nuliūdę lieka: Mbter':*, Sū-
nai, Broliai. Seserys, Pusbro-
lLs ir Giminės. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ P A M I N K L Ų J Ū S Ų PASIŽ IŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIS-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MED2IA 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

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

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapiniu, 5900 W. l l l t h St., 1 bL į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Šv. Kazimiero Akad. Remeju 22-ras Skyr. 
— Perstato — 

Š A L T I M I E R O 

Radio "šunim - Boram" Scenoje 
SEKMADIENYJE, BALANDŽI014 D., 1940 M. 

SPANISH CASTLE SALĖJE 
700 West llth Ave. Gary, Indiana 
25 — Artistai — Juokdariai — Dainininkai — 25 

Bus ir Dovanos — Door Prizes. 
Įžanga 50 centų. Pradiia lygiai 5.00 vai. vak. 
ŠOKIAMS GRIEŠ BERT DORSEY'S ORKESTRĄ 

(Rožių Žemt6s Muzikantai) 

Kviečiame visus Gary ir apylinkes miestų lietuvius at
silankyti į šį parengimą ir gražiai vakarą praleisti. 

KOMISIJA. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge3 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CTCEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III * M P C PATARNAVIMAS 
A Ifl D U LA N U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V T 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
P. J. 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachavvicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25*15 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 6*> W. 15th Afi. 



Šeštadienis, kovo 16 d., 1940 D R A I T G A f t 

Simano Daukanto 
B-ves Sukaktuves 

Visi žinome, kad kovo 17 

Labdarių 1 Kuopa 
Kviečia Kovo 31 d. 
Į Parapijos Svetainę 

d. pripuola 6v. Patriko fcven-j TOWN OF T.AKR — Lab-
te. Taipgi visi žinome, kad | ^g^ų Sąjungos 1 kuopa ren-
Šv. Patrikas, tai airių tautos 
globėjas. Bet nedaugelis te
žino, kad kovo 17 d. pripuo
la plačiai žinomos Sini&no 
Daukanto Federalės Taupymo 
ir Skolinimo B-ves gimtadie
nis. 

Minėta Beacb'ove buvo įkur
ta kovo 17, 1905. Bfe didelio 
galvosūkio galime pamatyti, 

gia gražų vakarą, sekmadie
nį, kovo 31 d., 6 v. vak-, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėj. 
Bus gražus veikalas ir juokin
ga komedija. Kas atsilankys 
— nesigailės. Kalbės vietiniai 
kunigai ir kun. A. Linkus ir 
centro pirm. Bacevičius. Visi 
nuoširdžiai malonėkite atsi-
lankyti. Visas (pelnas skiria-

kad šiąmet Sunano Daukanto mas Statybos Fondui. Kaip 
B-vei sueina V* meta: nuo jos vįsį žinote, kad darbas bus 
įkūrimo. pradėtas šį pavasarį. Kad mes 

Per visa iaiką Simai* i)au-fvis* i š v i e n o Padirbėtumėm 
kanto B-vė buvo gabių vedė
jų rankose ir per vig§Jaika 

kapitalas jau artinasi prie 
milijono dolerių. 

Dabartinis Simano Daukan
to B-vės adresas yra 2202 W. 
Cermak Rd., o jos vedėjas 
yra Ben. J . Kazanauskas. 

Sukaktuvių proga šauniai 
Simano Daukanto B-vei lin
kime ir ateityje augti ir bu
joti ir sėkmingai tarnauti 
žmonėms užsibrįeituose rei
kaluose. 

ir "parodytume artimo meilę, 
tai tas sunkus darbas būtų 
lengvas ir jis eitų smagiai. 

Tai broliai ir sesutės, lietu-

sekmadienį, 11:30 valandų 
prieš piet iš stoties WGES. 

T n T i T A o i • • r,A - • - 4 . i Žymūs dainininkai padainuos Joan Geer, Lowel, Ind. Purdue univ. jaune, pirmoji studen-, ' 

dies daineles, pritariant or
kestrai. Makalų dramoje bus 
atidengta daug paslapčių. 

Šias programas leidžia Jos. 
F. Burdiko Rakandų ir Radi
jų Krautuvė. 

Badio Mėgėjas. 

Gražios Dainos, Muzika, 
Naudingi Patarimai, 
Pranešimai, t. t. 

Ir vėl Progresą Baldų Krau 
tuvė primena radio klausyto
jams nepamiršti pasiklausyti 
gražios ir įdomios radio pro
gramos, kuri bus transliuoja-

reguliariu laiku rytoj, ma 

Graži šaltimiero Programa 
Verbų Sekmadieniui. 

Rytoj ryto Šaltimiero radio 
programa iš stoties WHIP 
yra pritaikinta dėlei Verbų 
sekmadienio. 

a 
R a d i o oktetas sugiedos 

Septyni Paskutini Kristaus 
Žodžiai'' ir kitas Gavėnios 
giesmes. 

Bus įdomi programa, nuo 
10 iki U vai. ryto. Pasiklau
sykite. M. 

te U. S. gavusi lakūnės leidimą,. (Acme telephoto) 

West Pullman 

Liežuvis neturi dantų, 
vienok kanda. 

Dabar Sulaukė Paleng
vinime Nuo Skausmų 

Ir Tingumo 
Labai Giria tolių Vaistus. Daug 

lietų Praleido Ieškant San Pa
geltos. 

Nejaučia Galvos Sukimo Ir Skaus
mai Pranyko, Kada Užkietėjimas 
Boro Palengvintas. Puikūs Vais
tai, Jis Sako. 

viai, padirbėkime tam kven-j Lietuvių R. K. Labdarių 
tam darbui, parinkime kiek 
kas galime aukų ir paremki^ 
me jų parengimus, prisidėki
me prie to kilnaus darbo; ne
pamirškite -» sek., kovo 31 
d. atsilankykime visi į para
pijos svetainę. Mūsų stropi 
pirm. M. Sudeikienė ir komi 
sija daug dirba, kad tik va
karas pavyktų. Lauksime vi
sų atsilankant. Labdarys 

sų atsilankant. 
Sis vakaras turėjo įvykt ko 

vo 17 d. Bet kadangi br. Mo
tuzai t$ vakare čia rodys ju
damuosius paveikslus, Labd. 
vakaras iškeltas. Labdarys. 

Vyčiai 
OMAHA, NEBRASKA. — 

Šv. Kazimiero dienoj© mūsų 

Sąjunga pasiryžo rūpintis kad 
pastatyti jau labai reikalinga, 
lietuvių seneliams Prieglau 
dos Namą. Prieglauda bus 
steigiama Labdarių Sąjungos 
sklype prie Šv. Kryžiaus li
gonines (Marąuette Paik). 
Tam tikslui West Pullmano 
jaunimas prižadėjo surengti 
mūsų vietinei kuopai progra
mą kovo 17 d. parapijos sa
lėje. 

Parengimą ruošia Young 
Peoples Club arba Parapijos 
Jaunimo Klubas. Programa 
suruošta kun. Stanislovo Gau-
čio. Pelnas yra skiriamas Lab 
darybei arba Senelių Prie-j 
glaudos Namo Statymui. 

'*A4 niekados negalėsiu atidėko
ti Herbtex ui tą stebėtiną paliuoaa-
vimą, kur) man davė. V išvien, ro
dosi toks paprastas po bandymo vi-
eokttg brangiu treatiuentų, kurie vi
sai negelbėjo", sako Mr. Horace F. 
George, buvęs Pennsyivania Baii-
road Inžinierius, dabar gyvenantis 
noa*. 723 Market St., VVhesiing, VV. 
Va. 

Graži programa, gerai pri-
v. . v. . . . TT. „, ruošta, geram tikslui. Tik vi-

vyciai gražiai pasirodė. Virsi . ... ... . . , . * -y. f . .. .v. si kurie tik galite ateikite \ 50 mergaičių ir jaunikaičių, v. , « »Ta . . ° . ' t . . , „ _. tą parengimą si sekmad. Uz-
tvarkmgai atėjo i bažnyčią, ,7^. [ i3 -A 11 , , .° , , „ * MJa,- . tisriname nesigailėsite daly-bendrai išklausė šv. Mišių ir, . „ ° , , 1 vavę ir gailestingą darbą pa-

Ar Nori Verkti? 
Taip, verkti iš linksmumo. 

Tad pamatykite filmas, ku
rias rodo broliai Motuzai ir 
Lietuvai Geltai Fondas. Pa
matysite kaip Lietuvos ka
riuomenė" su tankais ir šautu
vais perėjo per demarkacijos 
liniją ir buvo su džiaugsmu 
priimti į savo sostinę Vilnių. 
Kad ir vyrams, turiu pripa
žinti, pamačius filmą buvo 
ašarų. Bus galima sią fiuną 
matyti: 

Kovo 16 dieną Lietuvių Ai 
ditorijoj, Waukegane. (Čia ir 
gi kalbės konsulos P. Dauž-
vardis). 

Kovo 17 dieną — Davî s Sq.i 
svetainėj, 45th ir Marshfielcl. 

MR. HORACE F. GEORGE 
. . 

ptrieme šv. Komuniją. 
. Po pamaldų bažnyčioje tu

rėjo bendrus pusryčius, ku
riuos pagamino Baravykiene 
ir Kazimieras Kušleika, J\r. 
Paskui vyčiai eme paveikslus 
prie mūsų mokyklos. 
Kortavimas 

Veiklesnės parapijos mote
rys laikys kortavimo vakarą 
balandžio 4 d. Moterys plati
na tikintus ir girdėjau, kad 
paskirs visą pelnąs sumažini 
mui mūsų parapijos tekolos. 
Kitos šv. MiMos 

Rudenyje kai sudėjome nau
jas sėdynes mūsų bažnyčioje 
tai atsirado 92 sėdynių dau
giau. Per paskutines mišias 

rėmę. 

žancavos dr-ja ir vyčiai eis 
bendrai prie šv. Komunijos. 

Kitos šv. Mišios bus 8 val.Jstrumentų ir geri dainininkai 

R A D I O 
Budriko Radio Valanda 

Budriko radio programa ir 
oro teatras įvyks sekmadienio 
vakare iš stoties WCFL, 970 
k., nuo 5:30 iki 6:30 Chicagos 
laiku. Programoj dalyvaus 
simfonijos orkestras iš 15 in-

gražių dainelių, bus smagios 
muzikos, tiesų patarėjas adv. 
K. -Gugis patieks naudingų pa 
tarimų, o programos vedėjas 
turi svarbių pranešimų apie 
visuomeniškus parengimus ir 
naudingų patarimų is Prog
ress Krautuvės apie didį 
Prieš-Velykinį išpardavimą, 
kur yra geros progos pasi
pirkti visokių namam reikme
nų sumažintom kainom. Ma
lonėkite pasiklausyti. 

Rep. XXX. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta plr 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywoo» 
šviesomis. D a r b a . 
G a r a n t u o t a s . 

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

Res. — ENCUewood 5840., 

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į-
gtaigas, piknikus ir 1.1 

% 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greita, ir 
sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 r.-

'N£ra abejonės, kad užkietėjimas 
mane vargino, bet aš maniau, kac 
viskas kitas negerai su manimi bu-. . , » • i - i 
vo. Taip skausmu buvau suimtas ' 10 vai. kai kam nėra Kur ir 
kad let galėjau dirbti. Nugara su
stingo ir visas kūnas kone visuo
met skaudėjo. Kada tik pasilenkda
vau galva susisukdavo ir reikėjo , 
aal ko nors prisilaikyti. Kas naktj j 
nervo* neleido man miegoti ir ryte 
būdavau labai pavargęs. 

* Aš daug kartų df'kojau mano 
draugui už supažindinimą, manęs sa 
Herbtes, geidžiu, kad būčiau pra
dėjęs Hebtex vartojęs daug metų at
gal Herbte* išvalė vidurius be skau
smo ir dabar esu reguliari* kas- V e l y k o s 
dien. Jauėiuosiu jog viduriai is- • J 

plautu Visi u uodai nepasilieka u 
vargina, bet reguliariai išeina. 

"Nuo laiko, kada Herbtex išvalė 
vidurius nugaros neskauda ir netu
rtu kūne *iau*nii], taipgi ueatsiru-
gtu surūgusio gaso po valgių; visas 
Kalva* sukimas praėjo ir mano uer-
vos nusiramino taip, kad galiu mie
goti visa. naktį. 

"UI visą gerą k» Herbtex man 
padare, nieko neimčiau. Ai žinau, 
kad Herbtes palengvina paprastas 
ligas, kaip: Pilvo Skaudėjimą, Tiu-

o paskutines bus 10 vai. 
Balsavimai 

Balandžio 9 d. turėsime no
minacijų balsavimus (prima-
ry). Būtų gerai, kad visi lie
tuviai užsiregistruotų dar 
prieš kovo 30 d. ir paskui bal
suotų. Jei vaikai jau. sulaukė 
balsavimo amžiaus, tai turė
tų užsiregistruoti ir paskui 
balsuoti. 

sopranas, tenorai ir bari 
tonai. Dainuos lietuviškas liau 

Kiekvienas is anksto pasi
rinkęs savo kandidatus ir pan
kui pagal savo išmanymą bal-

atsisčsti. Del to mūsų klebo
nais garsino sekmadienį, kad . „ „ . 
, ,» y u r • i« suotų. As taip pat darysiu, 
bus dar kitos sv. Mišios 12 „ \ v , . . K* 

. . . . . _. i Bet as ypač balsuosiu uz Pet-val., kad susirinkusiems bū- „ / * • . Z* 
j . . >ra Gutoskj i valstybes sena

tų daugiau patogumo ir vie- * • * 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

f ©atuvėm. Krikštynom Ir Kito 
tiem Banfcletsuui ttutelkiam ra-

750 W. 31st Sirect 
A. A. NORKŪS, s»v. 

TeL Victory 9670 

Sveikata Ligoniams 
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių, su nurodymais 

delko juos vartoti 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų. kurie dabar da
lyvauja mūšiuose, jy kelių toliai ir 
U. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina ?ejfL 3 sa|n< už f 1. 

M. ZUKAIUS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Speacerport, N. Y. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANh 

Statau visokios ryši< s naujus am 
mus ant lengvų mėnesinių išmo 
kSjimų. Darau \isokJ taisymo dar* 
t>a be jokio cash (mokėjimo, aav 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(lšgaunu geriausi atlyginimų L 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdegusių namų), Darą*, 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo S iki 30 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

H0LLYW00D INN Prop. 
Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STEEET 

Chicago, 1H. 

KLAUSYKITE 

New City Furniture Mart 5 
R A D I O P R O G R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stotie 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Qrnpd 
ir didele eilė kitą radio žvaigždžių. 

tos. Chinų misijonieriai apsi
ėmė patarnauti ir atlaikys 12 
vai. šv. Mišias. 

tpati Jaknas, Sitpmu Inkstus, Skau
dančios Kaulus ir Muskulus, kada 
jaa uivada ulkiettjiaia*". 

SPBOIAUfi PASIULIJIMAS: 
Herbtex reguliariai kainuoja |1.29; 
rinaktte tik $100 — Money Ordai, 
Pinigais ar čtkį \: HerbUz Co, 
Dapt. A«, Wntelin«, W. Va., ir gaa> 
n u patelį Harktas n**ą. 
uiteks maidang 8 aa*ait*m. 

CSkoUūsiigi 

MŪJSIJ Velykos visados yra 
iškilmingos. 6vč. Sakramen
tas yra išstatytas per tris die
nas Didžiojoj Savaitėje kaip 
ir kitose lietuvių bažnyčiose. 
Penktadienio vakare 7:30 v. 
mūsų choras gieda Paskuti
nius Seftfynis Žodžius Vieš
paties Jėzaus nuo Kryžiaus. 
Klebonas tarpais aiškina ir 
meldžiasi su žmonėmis. Tos 
pamaldos tęsiasi vai. ir puse. 

Velykų rytą prisikėlimo šv. 
Mišios bus 5:30 vai. Mergai
čių choras vėl gražiai giedos 
** Linksma diena/' ir šv. Mi
šias. Sv, Antano dr-ja, Ka

terius. Aš noriu jį tenai ma* 
tyti jau trečią karta. Jis ga
bus, sumanus, dirba dėl dar
bininkų žmonių ir labai tin
ka taį vietai. 

Be to, jo pati Edna Gutos-
ki turi gabumų muzikoje ir 
taip gražiai išlavino mū'sų 
chorą. Net svetimtaučiai gi
ria jo giedojimą. Pats sena
torius, Petras Gutoski kas 
sekmadienį gražiai gieda mū
sų bažnyčioje. Dėl to, aš no
riu jam parodyti dėkingumą 
už tai ką jis daro mūsų baž
nyčioje. Balsuoti už jį aš pa
tarčiau visiems lietuviams. 
Paprašykite savo draugų, kai 
mynų ir namiškių, kad Pfetro 
neužmirštų balandžio 9 d., kai 
eis balsuoti .Vietinis Į 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEHQY&IM IiMOKfcJTMAIg 

Barsk is F u r n i t u r e House, Inc. 
*wmm H O M I O F m m FURNITURE* SINOB I » M 

174S-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

*-

-
-

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

So. Western Avenue 
S 0 U B U O 6051 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

U STOTIES 
PROGRAMŲ i«o KO. 

10:00 V AL. RYTO 

RYTMETINIU 
Vf.H.LP. 

LiiimiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiwiiiimiHtiimiiiw»innniiimuimu|i 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-M|Į MORGIČIĮI 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per 
Federal Savings and Loan Insnrance Corp. po United States 
Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3% 

Oriso vai.: 9:00 vaL ryto iki 6:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 yaL vakare. 

6816 S. Westetn Ave. Phone GRO. 0306 
JOHN PAKEL, PtM. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
I IUmi l lH l l l l l l l l l l l l l l l l I l IU IH IH I I I I I I I I I I IM IU IMl 
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Balandžio 21 d. Dainų Švente Ashland Auditorium 
5 0 0 DAINŲ ŠVENTES TIKIETŲ - ROSELANDEIŲ KVOTA 

Tokj pareiškime padare visuomene ir Jaunimo Vadai - Veikėjai 

l 
Kur galima gauti Darnų Šventes bilietų? 

Kurioj vietoj Chicago žeme-, Bet grįžkim prie Roselando. 
lapy randasi Roeelandas — čia leiskite man padaryti to-
visi chicagiečiai gerai žino, 
dėl to apie tai netenka ir kal
bėti. Bet apie Roselando lie
tuvius katalikus, ju vadus, ju 
veikėjus, jų puikų susiorga-
nizavima, jų gyva susidomė
jimą mūsų tautiniais ir tiky
biniais reikalais, gal, ne visi 
žino. Dėl toy ruošiamos Dainų 
Šventės proga, nors trumpai 
pabrėžiu, 

Boselande Visų šventųjų 
parapija nėra didelė. Dauge-

kį ^palyginimą: kuo suomiams 
yra fieldmaršalas Manner-
heim, tuo Roselando lietu
viams parapijos klebonas kun. 
J. Paškauskas. Rimtas, tak
tingas, puikus administrato
rius ir sėkmės viso to tokios: 
parapija be skolos, mokykloj 
mokinių skaičius auga, pra
eitais metais pastatyta mo
derniškiausia klebonija, para
pijoj draugijos, organizacijų 
kuopos kuo puikiausiai gy

lis yra linkę manyti, kad jei vuoja. Tiktai pavyzdžiui pa
kas didelis, tai ir galingas ir' žymėsiu L»RKSA 33 kuopą, 
galįs viską padaryti. Gyveni- kurios narių yra ir pats kie
mas bet gi visai ką kitą pa
rodo. Net yra ir priežodis, 

bonas ir vikaras kun. V. Čer-
nauskas. Prieš porą metų nau-

kad: mažas kupstas didelį ve-] Ju narių vajuj kuopa laimėjo 
iimą parverčia. Palyginkim pirmą dovaną, o praeitam va-
Suomiją prieš Sov. Rusiją: 
mažas kupetas prieš didelį ve
žimą, o bet gi tasai kupstas 
didelį vežimą parvertė. Ki-

kitoms draugijoms vadovauja 
jau taip pat jaunimas. Žodžiu, 
parapija gyvena šviesias die
nas ir pramato skaisčią atei
ti. Kolonijoj randasi ir bepo-
terių, tačiau prieš katalikų 
susiorganizavimą jie nieko 
nereiškia ir nesudaro jokio 
pavojaus. Tai tokios žinios a-
pie Roselandą. 

Ruošiamoj Dainų Šventėj 
dalyvauja taip pat ir Visų 
Šventųjų parap. choras, ve
damas S. Rakausko, gabaus 
muziko ir chorvedžio, kuris 
prieš kelis metus buvo vedė
ju Liet. Vyčių Chicago Apskr. 
choro. 

Pasikalbėjus su Roselando 
jaunimo vadais ir veikėjais, 
jie pareiškė didžiausio prita
rimo ruošiamai Dainų Šven
tei ir pabrėžė: 500 tikietų iš 

mj — antrą dovaną. To ne- * * , .. \ 
i-- A L+- * v. ,. anksto išparduoti yra imusų galėjo padaryti net pačios di- " 1 r _ . •„ . . 

valstybės baudos namų pabė
gęs 55 metų Cliff Baum. Jį 
suėmė 5618 So. Halsted St. 
Jis pabėgo išsėdėjęs kalėjime 
22 metus iš 25. i 

D u 
plėšikai per dvidešimt minu
čių aplankė tris "parking 
stotis. 

Visose kolonijose be jokio 
vargo. Bilietų įvairių rūšių 
galima gauti pas parapijų vi
sų chorų vedėjus - vargoni
ninkus, taip pat pas visus pa
rapijinių chorų ir Lietuvos 
Vyčių Chicago apskr. choro 
narius. Be to, galima gauti 
ir pas šiuos "Draugo" agen
tus: 

Ciceroje — V. Šemetulskį, 

t* 

Grobio gavo vieną automo
bilių ir $39. 

Brighton Park — P. Gubista, 
Marąuette Park — S. Staniulį 
ir Varkalienę, North Side — 
A. Bacevičių, West Side -
"Drauge" i r Metropolitai 
State Bank (pas Hariet Lu
kas), West Pullman — K 
Railą, Bridgeporte — Gudų 
krautuvėj. Vėliau paskelbsime 
daugiau vietų, kur iš anksto 
galima gauti tikietų. 

tos už visus narius, gyvus ir 
mirusius. 

• 

Valdyba. 

Susirinkimai vežti pilnus raportus iš įvy
kusių vajų. 

TOWN OF LAKE. — Drau 
gystė Šv. Franciškos Rymie
tės laikys mėnesinį susirinki
mą sekmad., kovo 17 d. pa-
rapijos salėj. Narės malonė
kite atsilankyti. Valdyba 

A. Nausėdienė, ARD pirm. 

džiosios kolonijos. Visas jau
nimas suorganizuotas į cen-

kvota. Sprendžiant iš to kas 
aukščiau pasakyta, galime bū-

I e š k o m a 
dviejų dingusių mergaičių. 
Jos dingo pereitą trečiadienį. 
jAbi 15 metų amžiaus — Ka-
therine Bresnahan ir Mary Rytoj, kovo 17 d., 1 vai. po 
Peters. Spėjama, kad jos iš- pietų, paprastoj vietoj įvyks 
vyko LaCrosse, Wis. link. svarbus dr-jos "Lietuvos Ū-

kininko" mėnesinis susirinki-

Kvieaame Visus 
Marąuette PJc. — Gimimo 

Panelės Šv. Par. Sodalietės 
stato scenoje "Mano Dukte
rys ," Parap. svet., 6810 So. 
AVashtenaw Ave., Verbų sek-
madienį, kovo 17 d., 1940 m. 
Pradžia 7 vai. vak. Kviečia 
visus. Komisija 

taip juk Rusijos caras Stali- tralines jaunimo organizaci
j a s būtų pasakęs, kad visą jas, pa v. Vyčius i r parapijos 
Suomiją užimu ir —daco 1. | chorus. Susivienymo kuopai ir 

. ; ti tikri, kad roselandiečiai 

Jr 
Pasiskirk Sau Refrigeratoriy 

Progress Krautuvėje 
Kokis Jums Geriausia Tinka 

General Motors FRIGIDAIRE ar 
General Electrie Refrigeratorių 

Sykiu duoda didelę nuolaidą už tamistų seną šaldytuvą 
1940 metų mados Generai Electric refrigeratorių arba 
tikrą Frigidaire didelės mieros, pilną 6 kubiškų pėdų di
dumo tik UŽ $1 -I4..75 

Sykiu duoda didelį nuolaidą už tamistų seną šaldytuvą 
į mainus ir pritaiko lengviausius išmokėjimus pagal kiek
vieno išgalės. \ 

: ^ . 

duotą žodį pilnai ištesės. 
Toks roselandiečių pareiški

mas iš kitos pusės yra meti
mas pirštinės kitoms koloni
joms. Kaip kuri kolonija į 
tai reaguos, turėsime sužinoti 
ir viešai paskelbti. 

Į Silpnapročių 

ligoninę pateko George Hur-
ley, 73 metų, kuris prieš tai 
gyveno 436 N. State menkam 
kambary. Tačiau dabar paaiš
kėjo, jog Hurley turėjo 
$30,000 sutaupų. 

šiuo laiku 
norima pravesti įstatymas, ku 
riuo policija galės pristatyt 

mas. Prašoma narių susirink
ti, nes bus daug reikalų svars
toma. Nariai atsilikę su mo
kesčiais, malonėkite užsimo
kėti. J . žurkauskas, pirm. 

NORTH SIDE. — Sv. Ra 
žančiau's draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks vsekmadie-

BRIGHTON PARK. — Dr-
stė Gvard. Pirma Div. Šv. Ka 
zimiero Karalaičio kviečia vi
sus savo narius susirinkti į 
Nekalto Prasid. šv. Marijos 
Panos parapijos svetainę, Vei.j 
bų sekmadienį, kovo 17 d 
7:30 valandą ryto, kur susi
tvarkę eisime į bažnyčią " in 
corpore" išklausyti šv. Mišių 
ir priimti šv. Komuniją. 

Valdyba 

MUTUAL LIQUO» 
0 0 , — 

4707 1. Halsted St 
TeL Boulevard 0014 

MARQUETTE PARK. — 
Marijonų Bendradarbių 5-ta& 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, kovo 17 d., Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
salėje, 2-trą valandą po pie-nį, kovo 17 d., Šv. Mykolo pa 

rapijos salėje, 1644 Waban- t u - v i s i n a r i a i i r darbuotojai 
sia Ave., 3:30 vai. po pietų. 

CHICAGOJ IR 
APYLINKfiJ 

mmmmmaammmmmmmmmmammm 
Aurelijai Rubaitei 

padaryta operacija. J i randa
si Šv. Kryžiaus ligoninėj. J i 
su tėveliais gyvena prie So. 
Maplewopd ir Marąuette Rd. 

baudos bilietą už perilgą Susirinkimas atkeltas viena 
"parkinimą" automobilio sa- savaite anksčiau, nes prįpuo-
vininkui jam nesant nusikal- la Šv. Velykos tą dieną kaip 
timo vietoj. 

• • > • 

P e r 
n 

šių metų vasario mėnesį, ku
ris viena diena ilgesnis už 
pernai vasario mėnesį, įvyko 
83 auto nelaimės daugiau ne
gu pernai. Per pereitą mėnesį 

mūsų susirinkimas turėtų į-
vykti. Narės kviečiamos da
lyvauti, nes turime keletą 
svarbių reikalų aptarti. Pra
šome atsivesti naujų narių. 

A. K., rast. 

Pastaruoju laiku Aurelija dir-1 įvyko 1,268 auto nelaimės, ku
bo Šv. Kryžiaus ligoninės raš
tinėje. 

J o h n 
• 

General Electric refrigeratoriai ir Ge
neral Motors Frigidaires tai yra aukš
čiausiai ištobulinti šaldytuvai marke-
te. Jų gerumas, praktiškumas ir eko

nomiškumas elektros vartojime nėra palyginimas. Šie 
šaldytuvai pertikrina visus pirkėjus, kad nėra reikalo 
ieškot kitokių nežinomų išdirbysčių šaldytuvų ir rizikuo
ti. Pasiskirkit i£ minėtų šaldytuvų ir liksite 100% paten
kinti. Taipgi žinokite, kad PROGRESS KRAUTUVĖJ 
galite pirkti \Vestinghouse, Norge ir Philco refrig^rato-
rius irgi tarpe gierųjų. Parduodame ir ant lengvų išmo
kėjimų ir nerokuojanje palūkanų jai neperilgai imsite 
mokėti. Didelė nuolaida už tamistų seną refrigeratorių. 

! * : 

5222-26 S. Halsted Street - Prie 32-ros gat. 
J. NAKR0SI8 — D. ŠEMA1TIS 

Vedėjai visuomet maloniai patarnaus. 

Karbutowski, 20 m., 9220 
University Ave., pralošė $50. 
Tėvas jį subarė. Tada jis per-
piovė sau gyslas bandydamas 
nusižudyti. 

riose sužeista ,1,543 žmonės. 

S u i m t a s 
prieš tris metus iš Indiana 

<? 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts T o Leave fo 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Think of lt—how thia old world 

does make progress—now comea a 
prescriptlon which ls known to phar-
macists as Allenru and w1thfn 48 
bours after you start to take thia 
birlft actingr formula pain, acony and 
lnnammation caused by ezcess urio 
ncid haa atarted to depart. 
• Allenru does just what thia notice 
•aya It wlll do—lt ls ruaranteed. You 
can g-et one grenerous bottle at lead-
Ing drugstores everywhere for SS 
oents and if lt doesn't bring- the Joy-
ous reaults you ezpect—jrour s o n e r 
*hol# heartedly returaad. 

Lietuvis Celebruos 
Misiąs Šv. Vardo 
Katedroje 

Jaunas lietuvis kun. D. Mo
zeris, iš Šv. Antano parap., 
kuris dabar tebestudijuoja 
St. Mary of the Lake semina
rijoj laipsniui įsigyti, cele
bruos iškilmingas Mišias Šv. 
Vardo Katedroj, Verbų sek
madienį (11:30 vai. ryte), ku
riose pirmą kartą oficialiai 
po instaliacijos dalyvaus J . E. 

<prašomi laiku būti, nes turi 
rae svarbių reikalų apsvarsty
mui. Valdyba 

MARQUETTE PARK. — 
Labdarių Sąjungos 23-eia kuo 
pa laikys susirinkimą sekma
dienį, kovo 17 d., Gimimo Pa
nelės Šv. parapijos salėje 2:30 
valandą po pietų. Visi kuopos 

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 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

CLASSIFIED 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 17 d., 
2 vai. po pietų, Šv. Kazimie
ro Akademijoj. Visų ARD sky 
rių prašome atsiust atstovus, 
su pilnais raportais iš įvyku
sios centro vakarienės, vasa
rio 25 d. Prašome atvežti bi
lietus neparduotus ir grąžin
ti pinigus už parduotus bilie
tus. 

P A R D A v n m Ū K I S 
60 akerų ūkis, gera žemė Ir bu-

dinkai. Randasi Elcgon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atai-

nanai ir labdarybės darbuo- gaukite numeni 3251 so. Emeraid 
, . . , . w. . f •-, T - , . Ave.. Chicago, III, Tel. Victory 4181. 
tojai kviečiami laiku būti, nes — — — — 

. , . . , i i GERA NAUJIENA ' 
y r a d a u g S V a r b i ų r e i k a l ų a p - ! Argo ir Clearing darbininkams: 

. . - - , i , ^ ' Pardavimui už žema kaina naujas 
S v a r s t y m u i . V a i a y D a medinis cottage. 4 kamb. ir vieta 2 

Į kamb ant viršaus. Lotas pusę ake-
— . ro, už miesto rubežiaus kur taksai 

__ . „. , , , , . (žemus. 7c gatvekariai. Kaina $3,950. Kviečiame dalyvaut m, įmokėti $soo.oo, likusius apie $30. 
" . v T - (J mėnesį. Cottsugpe randasi gražioje 

COrpore p r i e SV. KomUIUJOS Archer Ave. ir Robertą Road apie-
7 : 3 0 m i š i o s e S e k m a d i e n į , k O - Lietuviai, kurių uždarbis neperdi-

„ _ T_. _ . • 1 • " deis, naudokitės šia proga, nes iš 
VO 1 7 . VISOS n a r e s teUSirinKl- pus6s akero žemės galima užauginti 

. . _ . i i ' daug gero maisto Ir sumažinti iš-te' i svetainę 7-tay valandą ry- laidas. 
Rašykite, arba atsilankykite pas: 

Marąuette General Contraetors, 6800 
So. Maplewood A\ ,e. t Chicago, HL 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garu 
apšildomas; 2 karu medinis gara-

k 0 V 0 2 5 d . , 7 : 3 0 V a l a n d ą V a - džius; arti 77th ir Oreen St Turime 
Taipgi, šiuomi pranešame, k a p e m t k a d v < ? l y k l } š v e n . J f ^ o f ^"lootmikftTtaiTn'^k^ 

kad ARD 21-mas seimas įvyks u ^m]& s e k m a d i e n į . \ESLJ\ji. SSZ.IaLSr* 
gegužes 26 d. vietoje 19 d. iš 
•priežasties primicijų Gimimo 
Paneles Šv. parapijoj. Gegu
žes 19 d. tos parapijos sve-

te su draugystes ženklais. 
Pranešame, kad mėnesinis 

susirinkimas bus pirmadienį, 

tė išpuola sekmadienį. 
Korespondente PASKOLOS ANT NAMŲ 

80. Chicago. — 
šios Širdies Dr-jos Dvasine 

arkivys. Samuel A. Stritch. £ * * , negalėsime gauti, nes p u o t a į y y k s ^ ^ k o v o 1 7 ^ 
Visi nariai taip šiemet kaip 
ir praeitais metais bendrai eis 
prie Šv. Komunijos, Verbų 
sekmadienį, kovo 17 d., 8:30 
vai. ryto. Mišios bus atlaiky-

— I SIMANO DAUKANTO FEDERAL 
_, . , v . ISAVINGS & LOAN ASSOCIATION Saldžiau- of ctnca*o 

2202 West Cermak Road 
TEL.. CANAL, 8 R 87 

Ben. J. Ka^anauskas. Raitininkas 

Kad užlaikius gyvenimo 
lygsvarą, reikia vienodai su
tikti laimes ir nelaimes, nes 
dažniausiai gyvenimo laimes 
lydi nelaimes. 

Duok Dievui laisvai iš sa 
vęs ir iš viso ką turi. 

t ^ 
Į Vilnių žemaičiai, į Vilnių aukštaičiai, į Vilnių 

visa Lietuva.. . 

= ^ 

LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮŽENGIMAS VILNIUN 
Sekmadienį, Kovo 17 d., 1940, 7:30 vai. vak, 
Davis Sq. Park Auditorium, 45th ir Marshfield Ave. 

(Town of Lake kolonijoj) 
Istorinis lietuvių tautos įvykis ir troškimo išsipildymas. 
Puikūs jaudinanti vaizdai. Vilniaus krašto perdavimas, 
kariuomenės peržengimas demarkacijos liniją, kariuome
nė Maisogaloj, įženjgdmas Vilniun, pamaldos Aušros Var
tuose, vėliavos pakėlimas Gedimino kalne ir t. t. Rodys 
broliai Motuzai. Kviečia gausingai atsilankyti, 

LIETUVAI GELBSTI FONDAS 
ĮŽANGA SS C, VAIKAMS 1S O. 

bus užimta. 
Kurie ARD skyriai jau J-

vykdino savo parapijose me
tinius vajus, jei jau turi su
tvarkę reikalus, prašome at-

* ^ T 

J 

•*•€ 
i Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 
1 TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3V^% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOA1T A8SOC1ATIOB 
O F CHICAGO 

JUSTIN MACKIEWICH, Frea. 

JREAIJ ESTATE 
Gera proga sumaniam žmofful Par
duosiu, mainysiu arba išnomuoslu 
geram žmojrui bizniava namą. Vie
ta grera. t inkama dėl taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adresu: 1801 
South 51st Ave.. Cicero. IIHnote. 

PARDAVIMUI NAMAS 
5 aukštu mūrinis namas, 3 fletai 
po 6 kambarius; 2 karų mūrinis gra-
radžius; randasi ant 23rd Place, ne
toli bažnyčios. Atsišaukite: B. R, 
PietkiewW.. 2*08 We«t 47th Street. 

PAUDAVTMIJI REAIi ESTATE 
200 akeriu ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6.000.00 
6 pag-yvenlmų, P<> * kambarius, na
mas $8.000. 
Marąuette Parke bungulow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave., 
tel. PROspcot 4».1». 

PARDAVIMUI 
Indianol 80 akerių farma, 60 my

lių nuo Chicafiros. 8 ruimu namas. 9 
karvės. 3 arkliai, 25 kiauISs. viStos 
Ir mašinos. Mainysiu i 2 fletus ar
ba bungulow. 8752 W. 85th Place. 
Tel. Prospect 7787. A. Staskin. 

Chartered by U. 8. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INSTJRED 

4192 ARCHER AVENUE 

I 
__ 

•AL.: t iki 5 p. p. Trečtad.: t iki 11:00 p. *&*&: t fld 8;00 • . ĮĮ 
| f j j - j j j j j j - r r n • • • • • * ^ ^ ^ - » ^ — > * - » — • * « 

PARDAVIMUI 1TAMAS 
Marquette Parke parduodamas 7 

kambariu bungalow už puse kiek 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap-
taisvta. KarSto vandenio Šiluma. 37 H 
pėdu loaa. 7004 So. FairfieM Ave. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai Įreng
tą taverna. Tel. CAWal 5878. Adre
sas 2259 West 2Srd PUce . ChJcagt). 

PARDAVIMUI K A * A S 
Pardavimui 3-f!etų namas Brldg©-
porte. Atsišaukite- Kazimieras Lan
d u s , 28S0 SouUi WaUace Street 

• 
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