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Danija ir Norvegija, pate
kusios karo verpetan, indomi-
na pasaulį Įvairiais žvilgs
niais. Katalikams indomu žino 
ti tas, kaip ten katalikybe 
stovi. Abi tautos yra protes
tantiškom, bet abejose tautose 
katalikybe darė pažangą. Abe 
jose šalyse išviso katalikų yra 
25,226. Oslo j , Norvegijos sos
tinėj, kataliku yra 2,781, kur 
nigų 33, seselių 471. Išeina 
t rys katalikiški laikraščiai. 
Danijoj katalikų y r a 22,000, 
kunigų 97, išeina penki kata> 
likiški laikraščiai. 

Serbai areštavo šimtus svetimšaliu 

Norvegijos dirbančioji vi
suomene dalijasi š i ta ip: ūki
ninkų, žvejų ir kalnakasių 
412,341, pramones darbininkų 
309,813, prekybininkų i r su
sisiekimo darbininkų 254,261, 
valdininkų ir profesionalų 
66,247, kitų — 240,960. 

KARALIUS PETRAS 
ESĄS PAVOJUJE 

Tarp kitų daug turistų 
suimta ir tuojau ištremta 

BELGRADAS, bal. 29. —, karaliaus automobilj lydi kiti 
Pereita, naktį ir šiandien čia trys nežinomi automobiliai, 
ir visoj Jugoslavijoj areštuo-, Oplana,ce karalius apleido au 
ta šimtai svetimšalių. Be to tomobilį ir iš sekusių automo-
visi svarbesnieji valstybes na | bilių išlipo įtariami vyrai. Po 

Norvegų kariai pietų Norvegijoj naudoja sunkvežimius barikadoms. (Acme telephoto) 

Be Švedijos geležies ir be 
•Rumunijos gazolino Hitlerio 
galybe greit susmuktų. Hitle
rio pralaimėjimas Norvegijoj 
reikštų pasunkejimą geležies 
gavimo. Vėliau alijantai, įsi
galėję Norvegijoj, surastų .bū 
dus sulaikyti geležies gabeni
me iš Švedijos. Tai būtų pra
džia Hitlerio smukimo. 

SLOVAKIJOJ ŠEŠERIŲ 
METŲ ATSARGOS 
PASAUKTOS TARNYBON 

BUKAREŠTAS, Rumuni-j singi daliniai. 
ja, bal. 29. — Gauta žinių, 
kad Slovakijoj vienerių metų. 
atsarginiai pašaukti karo tar
nybon. 

Be to Slovakijon sutraukia^ 
mi vokiečių kariuomenes gau 

Vokiečių autoritetai paėmė 
savo žinybon visus Slovaki
jos geležinkelius ir plentus. 

Kol kas niekas negali išaiš
kinti, kokiais sumetimais ta's 
daroma. 

Iowos gub. Wilson jau pas
kelbė, kad tos valstybes Pa-
dėkonės diena bus paskutinį
jį lapkričio mėn. ketvirtadie
nį, tai yra lapkričio 28 d. Ki
tose valstybėse ta švente pri-
irals lapkričio 21 d. 

vykius. 

Kit i fašistų vadai yra to
kios pat nuomones. J i e visi 
linki vokiečiams laimėti ka-

NUMATO KARAN 
ĮSIKIŠIMO PAVOJŲ 

WASHINGTON, bal. 29. — 
Kongresmonas G. H. Tink-
ham, resp. iš Mass., pareiškia, 
kad jei prez. Rooseveltas bus 
išrinktas prezidentu trečia
jam terminui, J . A. Valstybes 

ITALAI ĮSPĖJAMI, 
KAD ĮSIKIŠIMAS 
KARAN NEIŠVENGTINAS 

ROMA, bal. 29. — Giova-
nni Ansaldo, užs. reikalų mi
nistro Ciano laikraščio II Te
legrafo redaktorius, per radi
ją kalbėdamas italų kariuo
menei pareiškė, kad nėra, ga
limumo tokiai šaliai kaip I-

Visas pasaulis pasmerkė, talija ilgiau pasilikti neįsiki-
Vokietijos nacių įsiveržimą' g u s j dabartinį karą. Tad jis 
Norvegijon. Naciai, kad atga^į ragino kariuomenę būti pasi-
vus pasaulinės opinijos pa-J ruošusią ir atydžiai stebėti į-
lankuiną, surengė iškilmingą 
radio valandą ir visam pašau 
liui paskelbė, kad alijantai 
jau anksčiau buvo suplenave! 
pagrobti Norvegiją. Nacių va, TA . 
dai tvir t ina turį dokumentą- r * da l i j a jsikis karan, neka-j ^ s e v i e š u j ų m o k y k i ų m o k y , 
« l ,. . , . j i r iaus Anginos pusėje. Anot 
hus ahjantų pienų Įrodymus.. . , , . . ™ _f . . 

jų, Angh f] a i r Prancūzija ne-

PRANCŪZAI PER 

DAUG KALBA 

PARYŽIUS, bal. 29. — 
Prancūzas autorius, naciona
linės akademijos narys ir bu
vęs prancūzų radijo diktato
rius Georgės Duhamel pareiš
kia, kad prancūzai per daug 
kalba — per daug užsiima į-
vairiausiomis apie viską kal
bomis. 

Anot Duhamel, jei vyriau
sybė varžo maisto (produktų, 
gazolino ir kitų daiktų varto
jimą, ji turėtų suvaržyti ir 
kalbėjimus. Iš to visiems, e-
są, būtų daug naudos. 

mai ir įstaigos apstatyta^ spe-
ciale sargyba. Policija tvirti
na, kad jaunam Jugoslavijos 
karaliui Petrui yra pavojaus. 

Vakar jaunasis monarchas 
automobiliu vyko į Oplanac, 
netoli Belgrado, atlankyti sa
vo tėvo kapą. Pastebėta, kad 

licija tuojau juos areštavo. 

Tai buvo pradžia visoj Ju
goslavijoj susimesti įprieš įta;-
riamuosius svetimšalius. Šim
tai areštuota. Jų tarpe būta 
turistų, kurie nulydėti į pas i e 
nius ir ištremti. 

BUS VARŽOMAS SŪRIŲ 
PARDAVIMAS 

PARYŽIUS, bal. 29. 
Prancūzijos žemes ūkio minis 

t ikrai bus įveltos Europos; terija nusprendė, kad vitei ša*-
! ly gaminami sūriai būtų aiš

kiai nužymėti kur ir kada j i e 

gaminti. Be šių * ser t i f ika
tų ' ' pradėjus ateinančiu mė
nesiu bus uždrausta sūrius 
pardavinėti. 

Tuo būdu vyriausybė tikisi, 
suturėti sūriais spekuliacijas 
ir keliamas kainais. 

karan. 

Tinkham patyręs, kad vy 
riausybė pasitvarkius New 
Yorko uostą panaudoti ka
riuomenės transportavimui į 
Europą. 

VOKIETIJOJ VARŽOMAS 
IR GELEŽINKELIAIS 

VAŽINĖJIMAS 
BERLYNAS, bal. 29. — Vo 

kietijoje siekiama viską, per
dėm suvaržyti žmonėms. Su
varžytas maisto, drabužių, 
kuro, muilo ir įvairių žaliavų 
vartojimas. Dabar susimesta 
suvaržyti žmonėms važinėji
mą geležinkeliais. 

Sekminių šventėmis ypač 
kas metai daug vokiečių nau
dojasi geležinkeliais įvai
rioms išvykoms. Vyriausybė 
nusprendė atprat int i žmones 
nuo tos rūšies kelionių gele
žinkelių bilietų pardavimo 
suvaržymu. 

Švedai Iš Italijos , 
Nusipirko Penkis 
Karo Laivus 

ROMA, bal. 27. — Patir ta , 
švedų vyriausybė Italijoj įsi
gijo penkis naujus karo lai
vus — keturis naikintuvus ir 
vieną kariuomenei transpor
tą. Laivai pavadinti švedų 
vardais ir (su švedų vėliavo
mis ir jūrininkais Gibraltaro 
sąsiauriu plaukia Atlantikan. 
I š ten į Švedijos pakrantes. 

Įdomu, l kaip šie laivai pa
sieks Švediją, Turės per
plaukti Skagerrako ir Katte-
gato vandenis ir įplaukti Bal
tijos jūron. Tie visi vandenų 
plotai y ra nusagstyti vokie
čių ir santarvės povandeninė
mis miniomis. Be to tenai bu-

Pagahau pranešta, kad ir _ . - _ . * . , 
. . ¥. . , . . • l o „ J di santarvės ir vokiečių ka 

vokiečių labai mėgiamo alaus; . . . _ vartojimas bus žymiai suma- ro laivai ir nardo povandeni-

MEKSIKOJ STREIKUOS 
MOKYTOJAI 

MEXICO CITY, bal. 29. — 
Kai kuriose Meksikos valsty-

xr u. v • v XT I paiso mažųjų valstvbių liki-
• vokiečiai, pagrobę Norve- * ^ . , 
. . .. ^ i . , : mo. Rūpinasi vien savo t e n 

gijos sostinę Oslo, ten rado, x . . , A, „, . ...,_*. . . 
50 naujausių Amerikos orlai-

tojai kelintas mėnesis nesulau 
kia sau atlyginimo. Mokyto
jai tariasi sukelti streiką. 

vių. Tas grobis vokiečiams 
svarbus ne vien tuo, kad jie 
juos galėjo vartoti prieš ali-
jantus, bet ir dėlto, kad jie 
sužinojo naujausius Amerikos 
orlaivių statybos pagerini
mus. 

Jaoąues Maritain, vienas 
žymiausių Šių laikų Prancūzi
jos mintytojų, nurodo, kad 
dėl žmonijos labo po dabart i
nio karo reikėtų įkurti Jung
tines Europos Valstybes. Nu
rodo, kad į ta' Europos fede-
ruotų valstybių skaičių priva
lo įeiti lygiomis teisėmis ir 
Vokietija. Be to jisai stovi už 
tai , kad vokiečių tauta netu
rėtų būt skaldoma. Jaeąucs 
Maritain vra katalikas. 

torijas vaduoti. Tai siekti jos i Mokytojų vienos dienos 
dirba už karo praplėtimą. j streikas visoj šaly numatytas 

ateinantį penktadienį. 

ROMA, bal. 29. — Italijos 
ambasadoriai — Vokietijai B. 
Attolico ir Vatikanui D. Al-
fieri, pakeisti- vietomis. Alfie-
ri vyks Vokietijon, o Attolico 
— tYatikanan. 

vencija kurioj bus nominuo
tas respublikonų kandidatas į> ves kariuomenė Norvegijoje! nų. Vienas vokiečių dalinys 
prezidentus. Tuo p a t laiku 
prez. Roosevelt planuoja triu
kšmingai keliauti į Pacifiko 
pakrantes. Respublikonai sa
ko, kad prez. Roosevelt tą da 
rysiąs, kad nustelbti respub
likonų konvenciją. Bet res
publikonai turi teisę ir laisvę 
tiek triukšmo kelti savo kon
vencijoj, kad visi užmirštų a-
pie prez. Roosevelto kelionę, 

Birželio mėn. Pbiladelpbi-! o visi būtų atkreipę dėmesį į 
joj įvyks respublikonų kon-j respublikonus. 

BUKAREŠTE PADIDINTA 
SARGYBA 

BUKAREŠTAS, bal. 29. — 
Čia šiandien staiga aplink vi
sas vyriausybės įstaigas padi
dinta sargyba. Ypač pašto rū 
mai specialiai saugomi. Svar
besnėse gatvėse matomi ka
riuomenės patruliai. 

Vokiečiai grasina suskaldyti 
santarvės jėgas Norvegijoje 

BERLYNAS, bal. 29. —| Vokiečiai santarvės jėgas 
Vokiečių kariniuose sluoks-1 jau šiandien pakankamai žny-
niuose tvirt inama, kad santarĮ bia, iš pietinio ir šiaurinio šo 

per dešimtį parų bus nušluo
ta iki paskutinio kareivio, išė
mus Narviko frontą, Norvegi
jos šiauriuose, kur vokiečių 
dalinys yra negausingas ir ne 
gali sėkmingai kovoti su prie-
su. 

Naciai sako, vokiečių karino 
menė britų, prancūzų ir nor
vegų jėgas Trondheim fronte 
suskels į dvi atskiras dalis, 
kiekvieną jų apsups ir viskas 
bus užbaigta. 

žintas. Tas pa t smūgis laukiai n i a i l a i v a L Tai&> k e l i o n ė 1* 
ir tabako rūkytojus. J a u šian j b a i Pavojinga. Nepaisant tą 
dien nėra: lengva gauti nusi- Į š v e d a i t l k l s l t u o s l a i v u * P a 
pirkti cigaretų. O geresnio- i s t a t y h i s a v o v i e t a s 

sfos rūšys tabago visai išny
kusios iš parduotuvių. 

Nacių autoritetai aiškina, 
kad karo laiku negalima ture 
ti geresnių gyvenimo sąlygų. 
Sako, tauta turi aukotis, kad 
karas būtų sėkmingai vykdo
mas ir būtų laimėtas. 

Prieš karą irgi buvo įvesti 
įvairiausi varžymai. Naciai 
aiškina, kad tas buvo reika
linga šalies atginklavimui. 

Kiek tie laivai švedams at
siejo, niekas nežino. Matyt, 
švedai Italijai už tai atpildys 
geležies rūdimis, nikeliu ir 
kitokia žaliava. 

NUMATO GREITĄ 
KARO UŽBAIGĄ 

KINIEČIAI BANDITAI 
PAGROBĖ 6 VOKIEČIUS 

PEKINAS, Kinija, bal. 29. 
— Netoli šio miesto kiniečiai 
banditai pagrobė vokiečių e-
ksporto kompanijos viršinin
ką Luederį Haesloop ir kitus 

BELGAI PASIRUOšį 
ATREMTI NACIŲ 
ŽAIBIŠKĄ PUOLI MA 

BRIUSELIS, bal. 29. — 
Šiandien aktyvioj karo tarny 
boj Belgija turi daugiau kaip 
800,000 vyrų. Visi tinkamai 
apmokyti. Prireikus, gali tar
nybon dar pašaukti iki 250,-
000 atsarginių. Taigi, ka« 
riuomenės 'skaičiaus atžvilgiu 
Belgija gali sėkmingai gintis. 

Generalinis štabas sakosi 
Jis nebijo vokiečių puolimų. 
J is stebėjęs vokiečių puolimo 
metodus Čekoslovakijoj, Len
kijoj ir kitur. Tų puolimų 
svarbiausias pagjrindas, kaip 
žinoma, yra vadinams "ža i 
biškas" puolimas, kad priešą 
vienaip, ar kitaip suparaly
žiuoti ir sunaikinti. 

Vokiečiai savo *' žaibiš
k u s ' puolimai pirmiausia 
vartoja lėktuvus, kurie paruo 
šia kelius kariuomenei verž
tis. Generalinis štabas pasirū
pino priemonių neleisti vokie 
čių lėktuvams plačiu mastu 
veikti. Belgai turi pakanka
mai (priešlėktuvinių patran
kų ir turi , nors nedidį, bet ge
rą oro laivyną. Je i su šiuo lai
vynu belgai nepajėgtų užpuoli 
kų sulaikyti, pagalbon tuo
jau susimestų britai su pran
cūzais. 

Belgija, kiek žinoma, neti
ki, kad Vokietija kėsintųsi ją 
pulti. Bet jei pultų, turima 
pajėgų gintis ir nieku būdu 
nesukluptų ir nepasiduotų. 
\ Didelis pavojus Belgijai y r 

ra tai?, kad ji tirštai apgy
venta ir visas kraštas supra
monintas. Gelima sakyti, jis 
yra kai koki a viena dirbtuvė. 
Tad vokiečių lakūnų puoli
mai daug žmonių išžudytų ir 
dalį pramonės pakirstų iki 
jie būtų sulaikyti nuo to sa
vo šėlimo. Bet jei vokiečiai 
nesigailėtų Belgijos, belgai ir 
santarvės lakūnai nesi galėtų 
pačios Vokietijos. Greitai pa
justų, kad Belgiją pulti nėra 
taip lengva, kaip pulti Lenki
j a 

NAUJAJAI SANTVARKAI 
PAKIŠTA KOJA 

penkis vokiečius. Kiek palau- „T A O ,T T .n™m^vr i. i n , , , . . . .. .„, . , WASHINGTON, bal. 27.— 
Senatas atsisakė šalies admi-kus keturi pagrobtieji išlais

vinti, o už du paliktuosius rei! 
kalaujama išpirkimo. 

Pranešta, japonų kariuome?-
nė seka piktadarius grobėjus. 

kyliu veržiasi perkirsti gele
žinkelį t a rp Dombas ir Storen. 
Kaip tas bus atlikta, vokie
čiai per Dombas išilgai gele
žinkelio susimes prieš. Andala 
nes, kur yra svarbi britų i r | 
prancūzų koncentracijos vie-

! ta. Paėmus Andalanes, žus vi 
sa karinė santarvės ekspedici
ja . 

Naciai pagaliau pažymi, kad 
tai ekspedicijai nebus pasigai 
Įėjimo. 

TOKIO, bal. 29. — Japonų 
kariuomenės vyriausias vadas 
Kinijoje Įeit. gen. S. I tagaki 
išleido brošiūrą. J i s rašo, kad 
dabartinis karas Europoje gaj NUSKANDINTA TRYS 
Ii greitai užsibaigti, kadangi, VOKIEČIŲ LAIVAI 
kovos vykdomos vien " a j * 1 LONDONAS, bal. 29. -
kaičiavimų pagr indu" . Bet 
užsibaigus karui Europoje, 
Japonijai gali būt pavojaus. 

NUMATOMAS BRITŲ PAR 
LAMENTE TRIUKŠMAS 

LONDONAS, bal. 29. — 
Susirinkus parlamentui numa 

Britų admiralitetas praneša, 
kad Norvegijos vakarinėse 
pakrantėse britai nuskandinę 
tris vokiečių laivus £U provi-
zija. 

STOKHOLMAS, bal. 29. — 
Pranešta, vokiečių jėgos Nor
vegijoje šiandien vakare paė-

nistracijai pripažinti .117,260 
dol., kas norėta suvartoti fil
mų gamybai propagandos su
metimais. 

Šalies administracija buvo 
pradėjusi gaminti filmas nau
josios santvarkos kėlimui i r 
š i a gamybą tikėjosi toliau 
tęsti. Bet senatas (pasiprie
šino. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

tomas prieš vyriausybę nepap mė Kvan (už 35 mylių pietry-
rastas triukšmas dėl netiku- tų link nuo Dombas). Bet 
sio karo vedimo prieš vokie
čius Norvegijoje. 

Steinkjer fronte vokiečiai at
mušti. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas debesuotumas ir ve
šiau. 

Saulė teka 5:47, leidžiasi 
7:47. 

) 
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Bendradarbiams Ir ioresi ondentams raitų negažina, 
Jei neprašoma tai padaryti ir nepnaiunčiaiua tam tika 
lul pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyt 
Ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač korvspou 
dencijas sulig savo nuoiiaros. Korespondentų prašo ra 
iyti trumpai Ir aiškiai (jei gal ima ra.Sooua.ja. mašinėle; 
paliekant didelius tarpu* pataisymam*, vengiant pole 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencija* 
laikrastin nededamos. 

— o — 
Skelbimų kainos pristuneiamos pareikalavus. 

Entered as Secund-Ciass Mattcr Marcn 31, 101 f, at 
Cnicsjjo. Illinois L'nder the Act o( Marcb S, 1870. 

mo link. Kultūriniam progresui dirva belie
ka tik Jungtinėse Valstybėse. 

Tą dalyku padėtį pamate ir Pietų Ameri
kos valstybes. m gigL 

Iki Didžiojo Karo Pietų Amerikos tautos 
ignoravo Jungines Valstybes. Tada Pieti
nės ir Centralinės Amerikos tautoms impo
navo Paryžius, Vienna, Berlynas, Londonas, 
Madridas. Talentingoji sninėtų kraštų jaunuo
menė svajojo apie Europos aukštesniąsias 
mokyklas, žavėjosi Europos kūriniais. Tų 
krašv'ų turistų akys buvo nukreiptos tik į 
Europą. Dabar dalykai keičiasi. Durys Euro
pon užtrenktos. Ten dabar niekas iš niekur 
nevažiuos nei mokslo semtis, nei įkvėpino 
ieškoti, nei atostogų praleisti, nei biznio da
ryti. Jau per Didįjį Karą Centralinės ir Pie
tinės Amerikos buvo bepradedančios daugiau 
dėmesio kreipti į Dėdės Šamo kraštą, o da
bar tai priversti tą daryti. Aukštesnio moks
lo ieškančioji jaunuomene jau pradeda at
keliauti į Jungtines Amerikos Vaite'̂ ybes. Biz
nio reikalai didėja, finaliniai ryšiai stdprė 
ja, kultūrinis beindradarbiavimas kyla. 

Jungtinės Valstybės jau nuo seniai bando 
sudaryti Amerikos žemyno tautų bendrą 
frontą. Tuo tikslu daromi Pan-Amerikoniški 

Lietuvos Vaiky Pasaulis 

Prancūzija nuo seniai buvo viena tokių ša- j suvažiavimai. Negalima, vienok, sakyti, kad 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ pavykdavo 
tą nelaimę pašalinti. Kadangi kaimyniški j pakrypti geresnėn pusėn dabar, kai Europos 
vokiečių tauta turi normalų gyventcjų prie- j didžiųjų tautų rolė sumenkėja, o Jungtinių 
auglį, tai prancūzai pramatė, kad jų tau Jai į Valstybių relė padidėja. Jungtinių Valsty 
artinasi galas, jei nebus surasta priemonių 
tą piktą pašalinti. 

j is tas nuo seniai buvo daroma, kad pa
laikyti gyventojų prieauglį. Bet dabar pa
daryta toks žingsnis, kurs kliūtis prieaugliui 
šalina iš šaknų. Dabar, nežiūrint į karo naš
tą, Prancūzijos vyriausybė išleido naują įsta
tymą apgynimui šeimynų ir lytinės doros. 
Naujuoju įstatymu visi tėvai be jokios išinv 
ties gaus algas pagal jų vaikų skaičių. Pa
lengvinimai liečia ne vien miestiečius, o ir 
sodiečius. Valdžia rūpinasi, kad sodiečių vai
kai liktų ant tėvų žemės. Todėl mokesčiai 
yra mažesni tiems sodiečiams, kurie gyvena 
ant savo tėvų žemės. 

Kiekviena šeimyna susiaukusi kūdikio gau
na tam tikrą iš valdžios piniginę premiją. 
Rankpelniui susilaukusiam trečio vaiko al
ga pakeliama 20 nuoš. 

bių rūpestis yra apsaugoti Amerikos 
žemyną nuo japonų, vokiečių ir rusų įtakos 
ir jų čia įsigalėjimo. Kitų tautų stiprėjimo 
ir įtakos Amerikai Dėdė Šamas nepaiso. 

APŽVALGA 
Prieš Referendume 

SLA nariai per daug metų savo valdybą 
rinko referendumu. Kl. Jurgelioniu tk Tėvy
nes" redaktorius, siūlo re'hrenciumą atmesti, 
valdybą rinkti seimuose, nes: "Keferendu-
mas būtų geras rinkimo būda*, jeigu nariai 
turėtų progos turėti autentiškų informacijų 
ir nebūtų priversti balmoti aklai, (pasire
miant vėju ir pašaline agitacija: Bet kada 

Ant™ dalykas, ką Prancūzijos vyriausy- t o k i o s p r o g o s j i e n e t u r i . i r negali-turėti, 
bė padarė, yra tai šeimyninės doros saugo
jimas. Iki šiol Prancūzija skendo pornogra-
fiškoj literatūroj ir pornografiškuose pa
veiksluose. Dabar tam piktui daromas ga
las. Įstatymas nustato skaudžias bausmėj 
pornografiškų raštų rašytojams, jų leidėjams 
ir jų pardavėjams. Tas pat liečia ir porno
grafiškų paveikslų piešėjus, leidėjus ir jų 
platintojus.. 

Dabar Prancūzijoj niekas negales teisinti 
vaikų neturėjimą nedarbu arba menku už
darbiu. Darbas ir pragyvenamoji alga vi
siems užtikrinti. 

Naciai skelbė, kad karą galų gale nulems 
lopšių skaičius. Naciai gyrėsi, kad Vokieti
joj lopšių daugiau, negu Prancūzijoj, todėl 
girdi nacių bus viršus. Prancūzai sujudo 
dauginti lopšių skaičių. 

referendumas yra netikęs viršininkų rinkimo 
būdas tokioj organizacijoj kaip Susivieniji
mas. Tą mes dabar skaudžiai sužinome iš 
>a\o pttcių patyrimo. Teorijoj referendumas 
s k o m b ė j o gražiai, bet praktikoj išėjo iš jo 
visai ne tas, ko laukta. Todėl referendumas 
turėtų būti panaikintas, ir viršininkų rinki
mai vėl pavesti seimui, — seime prasidėti 
ir seime pasibaigti — po to kaip ten viskas 
bus ištirta, apkalbėta' ir išmalta. Iš tų rin
kimų tuomet nesidarys tokių viešų skanda
lų, kokie dabar darosi Susivienijimo negar
bei. Ir savo esmėje tokie rinkimai bus tik
rai demokratiniai, daug demokratiškesni ne
gu dabartiniai triukšmingi bet nesąmoningi 
rinkimai". 

Amerikos Svoris Pasaulyje Didėja 

Kultūros Fondas 
A. I-ti's, rašydamas šiuo kiaušiniu '*XX 

Aiiiž.", tarp kitko sako: 
''Daugelis mūsų kultūrininkų šiandien pri-

versti graibstytis už visokių pašalinių dar-
Prieš Didįjį Karą Jungtinės Valstybės pa-! bų, kad pelnytų duonos kąsnį, o meno ir kul 

saulinėje politikoje vaidino tik antraeilę ro-' tūros sritis, kaip nepelningas, visai užmeta 
lę. Tada pirmose vietose buvo Didžioji Bri-I į šalį. Kad iš to tauta ir valstybe turi ne-
tamja, cariškoji Rusija, Vokietija ir Prancū- įkainuojamus nuostolius, mažai kas pagal-
zija. Kultūros dirvoje Amerika taipgi buvo voja. Šiandien ryžtis būti dailininku, rnazi-
atsilikus. Amerika tada buvo pažengusi Jik| ku, poetu, rašytoju tai yra tas put, ką ir 

au išoperuoti skilvį ir visą virskinamąjį I <s pramonės ir biznio srityse. 
Per Didįjį Karą visų senesniųjų galybių; traktą. 

roles sfusmulkėjo, o Jungtinės Valstybės tuo "Kultūros fondas būtų mūsų kultūrinės 
laiku įgijo labai didelę reikšmę. Jungtinės pažangos akstinas. 
Valstybės nulėmė Didžicjo Karo kryptį — jei' "Dėl pavadinimo, tai ieškant originalumo 
ne Amerika, tai alijantai karą būtų pralai- netiktų nė tie rūmai. Kadangi kultūros ir 
M e iv' • | meno reikalai stovi lyg ir aukščiau, negu 

Išrodo, kad Didysis Karas Europos didžio- paprastas fizinis darbas, prekyba ar žemes 
šioms tautoms padarė mirtiną žaizdą. Ta ūkis, tai ar negeriau būtų, jei šią įstaigą 
žaizda neužgijo. Karo žaizda atsiliepė ant j pavadintume prof. Mykolo Biržiškos, dalmr-
visų Europos gyvenimo sričių: sudemorah-j tinio universiteto rektoriaus, kadaise siūlyta 
zavo tarptautinius san^kius, suparaližavo Kultūros akademija. Tam sumanymui karš-
kultūrinę kūrybą, sutrukdė apšvietą, sudarė tai pritaria ir Vytauto Didžiojo Universite-
sąlygas visokiam barbarizmmi kilti ir klės-! to rektorius prof. Stasys Šalkauskis. Cia bū-
teti- tų jungiama kartu paprasta Mokslo Akade-

Tuo pat tarpu Amerikoj taip blogai nebu- mija su Draugija kultūrai kelti ir Kultūros 
vo. Amerika pamate, kad Europoje prasidė- fondu, 

"Kalbant apie lėšų sudarymą, tiesa, ten
ka sutikti, kad ir dabar Švietimo nnnisteri-

rtaip gyvena Lietuvos prie 
auglis, jaunieji Lietuvos pi-
liečiai, būsintieji lietuviškos 
žemeles valdytojai ir gyvento
jai. Lietuvoj daugumas vaikų 
gyvena lietuviškame kaime 
Tame kaime, kur javai lau
kuose svirno ja, gėlės pievose 
ir darželiuose žydi. Jie pra
leidžia savo jaunystę besi
klausydami maloniai giedan
čių paukštelių, vaikščiodami 
gražiųjų upių ir upelių pa
krantėmis. Žodžiu, jie gyvena 
arti Dievo sukurtos gražiosios 
gamtos, jie tą gamtą gerai 
pažįsta ir ją myli. Kas pava
sarį pulkai vaikų ir jaunimo 
išeina į pakeles ir pamiškes, 
kad įten pasodintų naujų me
delių, kurie suaugę puoš Lie
tuvos kelius ir pakeles. 

Seniau, dalinai dar ir da-
dalis kaimo vaikų praei-

piemenėlių mokyklą. Vasa
rą ganydami paukščius, gal 
vijus ar kitus gyvulius. Todėl 
Lietuvoj yra gyvas posakis 
"Kiaulių neganęs, ponu nebū
si.* ' Piemenų mokykla duoda 
gero ir blogo Lietuvos vai
kams. Gera, nes vaikai įpra
tinami į dar'bą, budėjimą, vi
są laiką praleidžia gryname 
ore, užsigrūdina, talkininkau
ja vyresniesiems jų darbuose. 
Bloga, kad dažnai piemenėliai, 
ypač samdyti, yra skriaudžia
mi ir niekinami, apleidžiami, 
praranda sveikatą, sušąla, ne-
damiega, nedayalgo, negauna 
laiko pailsėti, į bažnyčią nuei
ti. Kai piemenys ganydavo 
bandas kartu, tai jaunesni iš 
vyresnių galėdavo išmokti 
blogų dalykų, negerų papro-
'čių, nes vyresnieji išnaudoda
vo jų nepatyrimą. Kaimams 
išsiskirsčius vienkiemiais ir 
įvedus privalomą mokslą, ir 
Lietuvoj vaikai mažiau begau-
na praeiti piemenų mokyklą', 
tačiau vis dar gyvas tas rei
kalas. 

Miestų vaikai pralaidžia 
miestuose ar vasarai išva
žiuodami vasaroti į gražiuo
sius kaimus pas gimines ir 
pažįstamus. Žinoma, miestų 
vaikų gyvenimas skirtingas 
nuo kaimo, bet daugiau pana
šesnis Amerikos miestų vaikų 
gyvenimui. 

Miestuose ir miesteliuose 
daug kur jau yra įsteigti vai-
kų darželiai vaikams, kurie 
dar nelanko mokyklos, bet tė
vai dirba, tai tie vaikai laiko
mi vaikų darželiuose, kuriuo
se jie gauna pavalgyti ir di
desnę dienos <ialį praleidžia 
mokydamiesi ir žaisdami. 

Kai kur jau yra įsteigtos 
Tėvų Saleziečių Oratorijos 
Kurt. Bosko * pavyzdžiu. Čia 
laisvalaikiu vaikai renkasi į 
tas oratorijas, kur jiems yra 
kambariai ir aikštės žaisti, 
gražiai laiką praleisti, čia jie 
mokosi, skaito, vaidina, dai 

• 

jo sutemos ir kad Amerika turi imti pažan
gos žiburį į savo rankas. 

Kilus dabartiniam Europos karui, Ameri-, ja biudžeto keliu gali paremti kultūrine veik-
kos svoris visose gyvenimo srityse dar labiau! lą. Bet kai tos lėšos skiriamos biudžeto ke-

taip patogiai, kaip Amerikon 
raokyklus vaikus, kad pato
giai busu į mokyklas suvežą. 
Bet kaimo vaikas nebijo ke
lius kilometrus nueiti ar nu
bėgti, nes jis pripratęs tokius 
žy&ius dažnai atlikti. 

Neturtingi, be globos, naš
laičiai vaikai yra laikomi prie 
glaudose, kurias dažniausiai 
prižiūri ir tvarko seserys vie
nuolės, o valdžia šelpia tokias 
įstaigas. Nusikalstantiems Del
niukams ir mergaitėms yra 
pataisos namai, kur jie ban
domi pataisyti vėl gerais žmo 
nėmis, ten jie pratinami dirb
ti, išmokomi kokio amato, kad 
išėję galėtų patys verstis ir 
nenueitų slidžiais keliais. • ,.. * 

• : • . 
{ Nuo 7 lig 13 metų vaikai 

yra organizuojami į Taikų 
Angelo Sargo Draugijąy kuri 
yra Lietuvos vyskupų prižiū
rima, tai katalikiška vaikų 
organizacija. Prie tos organi
zacijos priklauso apie 60,000 
lietuvos katalikų vaikų. Visi 
nariai paprastai vadinami an
gelaičiais. Kiekvienoj parap. 
yra vadinamas angelaičių pul
kas, kurs turi dar kuopų ir 
kuopelių. Jie pasižada būti 
blaivūs, kas mėnesį prieiti 
bendros Komunijos, gerai mo
kytis ir gyventi. Kiekvienas 
angelaitis turi savo uniformą, 
nešioja ženklelį, turi išmokti 
lietuviškų dainelių, pasakų, 
mokėti keletą praktiškų darbe
lių, pakeliauti po apylinkes ir 
t. t. Vasarą jų veikimas yra 
labai gyvas, įdomus ir nau
dingas. Kelių parapijų ange
laičių pulkai ruošia įdomias 
Angelaičių-vaikų* švėnies-kott-
gresėlius, kur jie pasimeldžia, 
daro eitynes, sportuoja, pra
džiugina savo tėvelius. Vasa
rą daro iškilas į gražesnes 
vietas, kur kelias dienas ar 
savaites praleidžia gyvenda
mi pušynuose, paupiuose, stip 
rindami sveikatą ir mokyda
miesi. Be to, vasarą vaikai 
lanko istorines Lietuvos vie 
tas, ekskursuoja, kur mažieji 
patyria daugi džiaugsmo. An
gelaičiai turi ir savo gražiai 
leidžiamą vaikų laikraštėlį 
"Žvaigždutę," kuri šiemet 
pradėta spausti giliaspaudėj 
spaustuvėj ir gražiai atrodo. 

Kitų didesnių vaikų orga
nizacijų kaip ir nėra. Šiek 
tiek yra suorganizuota vyriau 
sybes jaunųjų skautų. 

Bendrai reikia pažymėti, 
kad vaikų pasauliu ir Lietu
voj vis labiau ir labiau susi
rūpindama. Kaune ir Vilniui | 
valstybes teatruose parodoma 
vaikams skirti vaidinimai, 
šiaip visur stengiamasi gauti 
tinkamų filmų vaikams, kad 
jie galėtų pasimokyti ir pasi
džiaugti naujausiais išradi
mais ir menu. Bendrai vaikai 
neleidžiami eiti į visus kruta-

nuoja, na, kartais pasitaiko, I muosius paveikslus, kad jie 
kad padykę niiesčionukai ir 
kokių išdaigų iškrečia, ką nors 
sugadina, pasisavina ir t. t. 
Bet juk tokių dalykų vaikų 
pasaulyje vis pasitaikydavo. 

Dauguma vaikų lanko lietu
viškas mokyklas ir ten moko
si būti gerais piliečiais. Mo 

Po Sviete Pasidairius 
j 

New York. — New Yorke 
dirba du broliai teisėjai turin
tieji, bene, trumpiausius var
dus ir pavardes pasaulyje. 
^Kadaise jų tėvas turėjo ilgą 
pavardę. Jis ją, amerikiečių 
papročiu, trumpino ir pasiva
dino ponu J (viena raide). Sū-

'nus pakrikštijo taip pat vien-
raidėmis vardais G ir C. 

(Liet. Aidas) 

Albany, N. Y. •— Mokykli
n i o amžiaus mergaite prarijo 
dramblį. Nors/dramblys ir bu
vo padarytas iš gumos, bet 
mergaitei teko atsigulti ligo
ninėje ir nesulaukus operaci
jos, atsisveikinti su šiuo pa
sauliu. (Liet. Aidas) 

Marąuetie P ark — Po die
nos pamokų, paleisdama vai
kučius namo mokytoja tarė: 

— Na, vaikučiai, šiandie aš 
jums duosiu po tris guzikus. 
Vienas jų reikš Gyvybę, kitas 
— Laimę, o trečias — Pžiaug.j 
smą. Guzikus parnešite namo 
ir, padėsite. Už trijų dienų 
vėl atnešite ir pasakysite 
man, ką jie reiškia. 

Trečią dieną vaikams aiški
nant mokytoja pastebėjo, kad 
Plyšių Petriukas stovi nusi
minęs. 

-— Visai ne, — atsakė Pet
riukas. — Tik nelaimė; atne
šiau Gyvybę. Štai, turiu Lai
mę. Bet Džiaugsmą ėmė ma
ma ir prisiuvo prie kelnių. 

Cicero, III. — Jonas Pagal 
vaitis sumislijo apsiženyti. 
Pasirinko jauną Džiulę Pagai 
vaite. Kaip paprastai, Pagl-
vaitis savo būsimai žmonai 
nupirko eilutę perlinių karo
lių. Per engeičmentą Jonas 
sako D&iulei: 

— Še tau dovanų — eilute 
18 tikrų perlų. Kiekvienas 
peria* žymi taro pragyventus 
metus (iš ta matom, kad 
Džiulė turėjo/18 metų am
žiaus . \ 

— MaL gudnis, — iš džiaug
smo prabilo Džiulė. — Koks 
tu geras ir dėl to aš jau ne
galiu slėpti nuo tavęs vieno 
dalyko, būtent amžiaus. Jeigu 
nori, kad kiekvienas perlas 
žymėtų mano pergyventus me
tus, tai,. , brangusis turi dar 

Į majų-Aūpirkti 20 perlų, nes aš 
jau esu 38 metų amžiaus. 

— Na, ką, Petriuk, bene 
pamiršai^ką gmzikai reiškia, 
— pjaklause mokytoja. 

West Side. — Prieš porą 
dienų į teismą buvo patrauk
tas mano kaimynas Vincas 
Ožiaragis. Jį patraukė vie
nas bučerninkas. 

— Tamsta šitam bučeriui 
4v y į jnorejai.,5 nugirsti rpirštą f — 

klausia teisėjas kaltinamojo. 
— Ar teisybė! Ką tamsta 
mislijaif 

— Taip, teisybė, — atsakė 
kaltinamasis. — Sverdamas 
man balione jis sykiu sveria 
ir savo pirštą. Mokėdamas už 
pilną svorį aš norėjau pasi
imti ir visa, kas buvo sveria
ma. Dėl to pagriebęs kirvį ir 
norėjau bučerio pirštą nu-

jantį su knyga rankose, reiš
kia jis gano galvijus ir kny
gą skaito. 

Vaikų, sveikatingumu ir tin
kamu auklėjimu namuose ir 
mokykloj taip pat nuoširdžiai 
rūpinamasi, nors dabartinėse 
sąlygose nėra lengvai tai at- kirsti. 
likti, kai tėvai, pirmieji auk- skatuoja galva, o kitą papra-
lėtojai, esti silpnai paruošti štai laikome prisėdę, 
vaikų auklėjimuijbet ir tas Į (L. A.) 
dalykas nuolat gerėja per jau-' 
nimo organizacijas, kuriose — Kvailiausias gyvūnas tai 
rūpinamasi jaunimą tinkamai kandis. 
paruošti ir šeimos gyvenimui. — Kodėl? 
Pav. Pavasarininkai. — Žiemą ji praleidžia va-

Tiek trumpai iš vaikų pa- saliniuose drabužiuose, o va-
saulio. sąrą lindi kailiniuose. 

Kun. St. Iiaila (L. A.) 

padidėjo. Dabar dar labiau aišku, kad Euro
pos tautes daro smarkią pažangą barbariz-

kyklų tinklas yra gana tan
kus, lengvai pasiekiamas, to

liu, tai, atsiradus neva svarbesniems reika dėl ir iš kaimų lengvai nuei 
lanis, labai dažnai nutraukiamos". 'na, nors jų niekas neveiiojaj 

matytų tik tai, kas. jiems 
įdomu ir naudinga, o neprisi
žiūrėtų netinkamų dalykų. 

Knyga bei laikraštis Lietu
vos vaikui vis auga ir gerė
ja, net premijos skiriamos už 
vaikams tinkamos literatūros 
paruošimą. Todėl dabar vai
kai turi tinkamų skaitymų, 
kuriuos lietuviai vaikai labai 
mėgsta. Dažnai gali matyti ir 
piemenėlį laukuose vaikšeio- Lietuvcs Min. Pirm. kalbasi su vietiniu Rusijos atstovu. 

- . • * • 
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Kun. D-r*s K. A. Matulaitis. M.I.C. 

Neopozityvistas 
m Sūkurių stadijos 

Lietuvoje laisvamanių tar
pe veikia mokytojas Juozas 
Lazauskas. Jis turi nemažos 
{takos saviesiems; yra para
šęs keletą veikalėlių. Verta 

vyzd. žodis "medis*' galima 
pritaikinti visokios rūšies me
džiams; tas žodis išreiškia 
bendrąją sąvoką visiems me
džiams). Vien patirtimi, jaus
mu vaduojantis, niekad nepa-

pažinti jo pažiūras. Tada leng | darytume mokslines pažan
gos. Patirčiai talkina protas. 
Proto gi sąvokos nėra pavie
nių daiktų išraiška. Tų dviejų 
dalykų supainiojimas, per 
vien laikymas įstūmė A. Com-
te į pozityvizmą. 

Religijos srity pozityvistai 
turi sudarę savo patirties ti-
kejimą> Jų Dievas — tai esan-

viau suprasime ir savųjų — 
Amerikos laisvamanių pažiū
ras. 

J. Lazausko nuomone, žmo
gaus proto negalima uždary 
t i vien pozityvių mokslų sri
tyje, o reikia leisti jam lais
vai savo jėgas bandyti ir ug
dyti tiek filosofijos, tiek re

l ig i jos srityse. Tokią paafirų tJ žmonija. Žmoniją jie vadi
na "didžioji esybė ,\ Turi 
taip pat "didįjį vidurį", t y. 
pasaulio erdvę ir * * didįjį sta
bą", t y. žemę. Žmonija, erd
ve ir žeme — tai ipozityvistų 
trejybe. Nusižiūrėję į Katali
kų Bažnyčią, pozityvistai pa
siskyrė savo trejybei "kuni
gus", paskelbė savo tikėjimo 

jis vadina neopozityvizmu. 
Filosofijos srityje J. La

zauskas kuria keturių stadijų 
ciklą. Tą jis vadina "sūku
rių teorija". Dvi sūkurio sta
dijos esančios naivios, o <hi 
— kritiškos. 

Imkime tikėjimą ir netikė
jimą. 

Martynas Jankus, buvęs Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Ko 
miteto pirmininkas. 

I dogmas, organizuoja apeigas. 
Pasak J. L. pirmiausiai žmo Pozityvistų tvirtinimu, žmo 

gus tiki, bet tiki naiviai. V"- gaus gyvenimo tikslas yra 
liau ima žmogų imti visoki a , dirbti žmonijos pažangai, stu-
be jojimai. dijuojant žmoniją, (tai moks-

Žmogufc ima netikėti, - ne-
tikčti naiviai. Tai antroji sta 
dija naivaus netikėjimo. 

Dar toliau — žmogus imi 
sa\o netikėjimą kritikuoti, sa 
vo netikėjimu abejoti. Tai 

"trečioji stadija — kritiško nt-
t^krjimo. 

Tagaliau žmogus žengia t 
ketvirtąją stadiją, — kritiško 
tikėjimo. Tad, anot J. L., sta

las ir auklėjimas), mylint ją 
(tai religija) pagrąžinant ją 
meno kūriniais ir praturtinant 
ją pramone. 

Kaip matome, pozityvistų 
"tikėjimas" yra jų filosofi
nės klaidos padarinys. 

Iš tikrųjų giy žmogus savo 
protu iš esamų pasaulyj daik
tų gali suprasti ir pažinti, 
jog yra Visatos Kūrėjas Die-

Aukos Lietuvos 
Reikalams 

dijos yra šios: naivaus tikė-' vas, kad Dievas yra Amžino-

Lietuvos Konsulatas Chica-
goje gavo ir šiuomi maloniai 
skelbia sekančias aukas Lie-
vos reikalams. 

Aukos vilniečiams šelpti 
CHICAGO, UI. 

Antanina Šlegaitienė 2.00 
Lietuvių Piliečių Darbinin

kų Pas. Klubas, per sekr. 
Z. Vyšniauską 62.05 

Klubas iš iždo paaukojo 
$25.00; klubo nariai suaukojo 
37.05 sekančiai; P. Sačiaus-

tuzai per K. S. Karpių 15.00 
Šią sumą Br. Motuzai pa

skyrė vilniečių šelpimui iš 
Clevelande suruošto filmų de
monstravimo pelno. 

Sioux City, Ioya. &v. Kazi
miero parap. per kleboną kun. 
J. G. M. Česna 110.00 

Grand Rapids, Mich. S.L.A. 
42 kp. per sekr. P. Greičaitį 

20.00 
Šią sumą paaukojo Br. Mo

tuzų filmų demonstravimo 
proga: S.L.A. 42 kp. 10.00, 
Broliai Motuzai 10.00. 

Aukos Šventosios Uostui 

žis, M. Juknienė, J. Siaiku-
nas, J. Bulota, P. Zibas, A. 
Dūda, S. Ručinskas. 

Paminklo pastatymui auko
jo: Dr. S. Ūselis $100, kun. 
J. Jonaitis $60, S. Ūselis 
$5.00, kun. J. Česna $2.00, J. 
Balčiūnas $2.00. Po $1.00: — 
V. Bujokienė, A. Mikėnas, J. 
Meškėliunas, P. Kazlauskas, 
J. Tufais, S. Meistas, J. Gra-
žis, J. Miltenis, P. Stakia, J. 
Vyzentas, J. Baltušis, J. Dap-
kevičius, J. Miežis, P. Ado
monis, M. Valiukonis, K. Pet
ronis, P. Dapkevičius, P. Ka
počius, J. Juodelis, A. Mor
kūnas, J. Budreika, J. Čepė
nas, A. Katinas, J. Dūda, O. 
Dudienė, S. Žibąs. Mažiau 
$1.00: A. Sunklodas, S. Os-
teen, A. Biržėtiene, A. Tama-
siunas, O. Vildžiūnienė, E. 
Siežia, J. Kaušpėdas, K. Stro-
lia, J. Vigelis, M. Gražis, J. 

,Tamasiunas, M. Juknienė, J. 
Petronis, A. Balčiūnaitė, L. 
Urbonas, A. Gogelis, A. Bu
lota, Ig. Našlėnas, J. Stuko-
nis, A. Dūda, P. Ruduokas, 
P. Strazdas, A. Mockevičius, 
D. Petrauskas, P. Pakenis, 
Ig. Meiliūnas, A. Šaltanis, A. 
Dičpetrins, K. Dičpetrienė, 
M. Valusis, A. Vakulskas. 

Aukoms rinkti ir vakarėliui 
ruošti daugiausiai pasidarba
vo: Agota Ūselienė, Antanina 
Balčiūniene, Teofilija Petro
nienė, Anelė Bagačiunienė, 
Stefanija Meškeliunienė, kle
bonas ir parapijos komitetas. 
Už aukas ir pasidarhiavimą 
klebonas taria visiems ačiū. 

kam nėra, bet kultūriniu at- i parapijų 8-to skyriaus moki-
žvilgiu nauda visuomenei di
delė. Kalbėtojas prisiminė, 
kad š| darbą tinkamai įverti
no ir Lietuvos Švietimo mi
nisterija, kuri mielu noru ap
siėmė šiuos paveikslus pa
skleisti Lietuvoje tarpe pra
džios mokyklų vaikučių, išaiš
kinant jiems mūsų žuvusių la
kūnų žygio reikšmę ir įverti
nant mūsų darbą išeivijoj. 
Deja, susidėjus dabartinėms 
karo aplinkybėms Europoje, 
pervežimas siuntinių į Lietu
vą suparalyžiuotas ir šiuomi 
laiku yra sunku ką nors ten 
pasiųsti. Vienok, padėčiai pa
sikeitus, mes tą galėsime pa
dą rvti vėliau. 

kas 2.00; po 1.00: D. Varnas,! K. Vičas iš Chicagos 5.00 
jimov naivaus netikėjimo, kri- ji Gyvoji Dvasia, begalo ga- Z. Vyšniauskas, E. Vyšniaus-
tiško netikėjimo ir kritusko ti
kėjimo. 

Del to J. Lazauskas atsi
vertimus laiko ne atžangos 
ženklu, bet pažangos. Sako, 
matyt, kad žmogus mąstė, sie-

linga, išmintinga, laisva; kad 
yra žmogui reikalingas ap
reiškimas, kad geriau supra
tus Asmeninio Dievo ir Jo 
Apvaizdos valią. Istorija gi 
parodo, jog V. Dievas iš tik-

kienė, P. Šlogeris, J. Simona-
vieius, M. Karlavičius, W. 
Neffas, J. Balnis, B. Kaza-
nauskas, J. Tomasiunas, Pet
kus, A. Pocius, J. Mikaitis, 
A. Kirsha, A. Marcinaitis, A. 

lojcsi, ėjo, nestovėjo, netrep- rujų yra davęs apreiškimą. 
Ef jo vietoje, o žengė j priek). Senovėje kalbėjo per prana-

Del tos pačios priežasties Sus, o prieš devyniolika šim-
jam Šatrijos Ragana esanti tų metų kalbėjo Dievo Sūnus, 
daug pažangesnė už Žemaitę,\ Jėzus Kristus, žmogaus kalba 

Pirmiau šiais metais gauta 

Paminklas bus pastatytas 
ateinantį mėnesį. Bus vienas 
gražiausių paminklų, kurie y-
ra pastatyti ant kunigų kapų. 

\ i s o '..'.... 2,751.55 Mums bus garbė, kad neuž-
ir Lietuvon išsiųsta 3,715.081 mirštame savo tautiečio ir bu-

,Viso šiais metais aukų gau
ta ir Lietuvon išsiųsta 

6,466.63 
Visiems aukotojams, rinkė-

Žemaitė pasidavė P. Višinskio 
jtakai ir visą amžių įsikibus 
į tą įtaką laikėsi. Šatrijos Ra
gana (prieš P. Višinskio įtaką 
atsilaikė, nors teko pergyven
ti aibes įvairių P. Višinskio 
sukeltų abejojimų ir sielvar
tų. Abejojimai, sielvartai jos 
tikėjimą padarė daug kritiš
kesnį ir kultūringesnį. 
Pagrindinė klaida, 

Pozityvizmas yra filosofinė 
klaida. Jo kūrėjas August 

j žmones, apreikšdamas amži
nąsias tiesas. 
Comte ir Lazauskas 

A. Comte tiesos pažinimui 
skiria pojūčius ir "trijų sta
dijų teisę". Šios trys stadi
jos, Comte sako, yra: 1. reli
ginė įtaka, 2. metafizinė spe
kuliacija, 3. tobulas pozity
vus išsivystymas, (žr. "Cours 
de pbilosophie positive , , II, 
15). \ 

J. Lazauskas, einant XX 

Mežlaiškis, P. Butkus, K. Sau jams ir pasidarbavusiems 
noris, K. Šulskis; smulkių1 Konsulatas nuoširdžiai dėko-
16.05. Viso $f>2.05. |'ja. 

AXKR.K. Federacija, per 

Comte (179S—1857) ir paskui amžiuje Nr. 1104- tilpusią ži 
jį kiti tvirtino esą visas žmo-

sekr. L. Šimutį $2,000.00 
Auka įbuvo įteikta konsulo 

Daužvardžio ordino apdovano 
jimo progo, jo pagerbimui su
ruoštame bankiete š. m. ba
landžio 7 d. 

Mečys Šveikauskas . . 10.00 
Steigiamojo Bendrojo Vil

niui Šelpti Komiteto narių 
pirmoji auka 2 .00 

Šią sumą suaukojo; kun. H. 
Vaičunas $5, J. Stungis $5, 
J. Rakštis $5, B. Gedminas 
$2, ir po 1.00: A. Kandratas, 

Lietuvos Konsulatas, 
100 E. Bellevue PI. 

Chicago, 111. 

««, . . , • , ,.. i A. Valančius, J. Motekaitis, 
lua, savo -sūkurių stadijo- . ^ i i V T v . ,, . *.•!_-•• 'A. Bacevičius, P. Bastis, J. mis": naivus tikėjimas, nai-. gaus mokslas, pažinimas re

miasi vien pojūčiais ir ko po- vus netikėjimas, kritiškas ne-! Andrahene, S. Petrauskaitė, 
jučiais neapčiuopiame, to ne- tikėjimas ir kritiškas tikėji- M* ^ d y l a , °- Alehuniene 
są. Pojūčiais pozityvistai ne-Į mas, atrodo, pataiso A. Com- Lietuvai Grelbėti Fondas, 
užčiuopia sielas Dievo, užkar-, tę. Tik tas jo pataisymas ne
rtinio gyvenimo, — tad, jie 
sako, to nesą. Nors jie 'savo 
pojūčiais negali užčiuopti sa
vo proto, bet pyksta kai kas 

beaiškus. 
Jei jis laikosi A. Comte ir 

tik ano vidurinę stadiją pa
skirsto į dvi, — vistiek gau-

paabejoja, ar jie turi protą, na tą patį tikėjimą į pozity-

Aukos Vilniaus Krašto 
Lietuviams Šelpti 

Sioux City, Iowa. — Pasi
darbavus keliems veikėjams, 
šioj kolonijoj vilniečiams su-
šelpimui surinkta net 110.00. 
Pirma buvo renkamos aukos 
nuo pavienių, o po to tam tik
slui parapija skyrė Velykų 
vakaro pelną. 

/Tais pačiais būdais buvo 
renkamos aukos paminklui, 
kuris bus pastatytas ant ka
po mūsų buvusio klebono kun. 
J. Griciaus. Paminklui surink
ta $200.00. 

Br. Motuzų filmų demonstra- Vilniaus lietuviams aukojo: 
vimo Chicagoje pelno dalis 

$418.40 
K. Vičas 5.00 

Vilniui Remti Br-jos Bridge-
porto skyrius, per sekr. O. 

vusio klebono. Žinosime, kur 
jis palaidotas, galėsime už jo 
sielą pasimelsti. Davę aukų 
mūsų tautiečiams Vilniuje, jie 
už mus pasimels. 

Kaip Gyvuoja Bostono 
Lietuviai Verslininkai 

po 2.00 — kun. J. Česna, St 
Ūselis, Jurgis Balčiūnas. Po 
1.00 — A. Balčiūnaitė, L. Ur
bonas, V. Bujokienė, A. Mi
kėnas, J. Binka, J. Meškeliu-

Teisingai kard. Mercier pa-'vią trejybę: žmoniją, erdvę ir Aleliunienę 63.10 nas, O. Vildžiūnienė, A. Ka 
stebi, jog pozityvizmas remi*-
si susidarytu neaiškumu: jie 
per vieną skaito ipatirties a- požiūriu, — jis negali vadin 
nalogiją, panašumą ir atsiją, 
abstrakciją. Patirtis daug 
mums padeda gyvenime; bet 
tai liečia vien pavienius daik
tus. Iš esmės jų apibendrini
mas yra netikslus. Atsijos, i-
dėjos liečia nesuskaitomą dau 
gybę daiktų savo rūšyje. (Pa

žemę, jeigu gi ima kritiškojo; Lietuvių Jaunimo Kultūros 
tikėjimo stadiją krikščionių, Ratelis, per ižd. A. Jakutį 

10.00 • • . 

volis, I<gv Našlėnas, V. Pum
putis, P. Kazlauskas, J. Gra
žis, S. Maištas, J. Petronis. 

tis nei pozitivistas, nei neo- Gary, Ind. Lietuvių Litera- Mažiau kaip po 1.00 aukojo 
pozityvistas. Jis tada yra — tūros Dr-jos 123 kuopa,, per — Turcinevičius, A. Gogelis, 
ieškantis amžinosios Dtevo "Vilnies*' Adiministraciją A. Biržetienė, S. Osteen, P. 
apreikštosios tiesos mintyto-! 5.00 Razanskas, A. Tamasiunas, 
jas. Cleveland, Ohio. Broliai Mo 

Būtų jam naudinga pažinti 
ir suprasti pasaulio Kūrėją prie Dievo, kaip daug pozi-
Dievą ir nuoširdžiai grįžti tyvistų yra padarę. 

V. Valeika, L. Hitchel, A. Zi
bas, P. Grochowski, E. Siezia, 
J. Balčiūnas, J. Kaušpėdas, 
K. Strolia, J. Vigelis, M. Gra pasipelnijimo iš to čia nie 

Naujausiai susikūrusi Bos
tono lietuvių verslininkų or
ganizacija gerai gyvuoja ir 
jau kelintą sykį pasirodo sa
vo vykusiais parengimais. Pa
skutinis tokis parengimas įvy 
ko balandžio 17d., tai buvo 
gražus bankietas, nario Ci-
žausko įstaigoje, prie Brain-
tree kelio. Suvažiavo skaitlin 
gas būrys žymesnių vietinių 
biznierių ir profesionalų iš 
Bostono ir apylinkes. Vieta 
yra moderniška ir svečiai bu
vo tinkamai pavaišinti. 

Organizacijos pirmininkas 
A. J. Kupstis buvo vakaro 
tostmasteris. Paaiškinęs or
ganizacijos tikslą, jis persta
tė svečius pavieniai ir iššau
kė kai kuriuos išsireikšti sa
vo nuomones. Kalbėjo W. 
Amsie, S. Michelsonas, adv. 
J. Ciunis, adv. P. Šimonis, 
agr. Stevensonas iš Kandolph, 
R. M. Židžiunas, Albinas Ne-
viera^J. Stonis ir adiv. F. J. 
BagoČius. . 

A. J. Kupsčio ir keleto ki
tų vietinių veikėjų pastango
mis, pagamintas brangus me
niškas kūrinys — Dariaus-Gi
rėno spalvuoti paveikslai, ka
lendoriai, kurie leidėjams kai
navo daug pinigo. Pinigiško 

Pokilyje harmonizavosi, 
kaip sakant, "business with 
pleasure." Išplatinta^daug ti-
kietų į Židžitmo 25 metų ra-' 
šybos darbo jubiliejaus kon- I 
certą, kuris įvyks gegužės 5, 
Municipal Svetainėje, ir par
duota keletas naujos Dariaus-
Girėno dainos "Lituanikos 
Didvyriai'' kopijų, ši daina 
pirmu sykiu bus dainuojama 
šiame koncerte. 

Pageidaujama daugiau to
kių pasižmonejimų. 

Rap. J.F.B. 

niams. Tik reikia nuvykti ir 
linksmai praleisti visų dieną. 

Prie progos žodis motinoms 
ir tėvams, kurių mergaitės 
šiais metais baigs parapijines 
mokyklas. Manant leisti savo 
dukrą į aukštesne mokyklą, 
turėtumėt rimčiau pagalvoti, 
į kokių mokyklą geriausia 
leisti. Be abejones, tinkamiau
sia mokykla tamstų dukrelei, 
tai Juozapo Marijos Vilos mo 
kykla, Newtown, Pa. Ten, be 
būtino mokslo, kaip visose 
aukštesnėse mokyklose, moki
nama ir tikėjimo. 

Tą brangų gyvenimo ir 
mokslo tarpą tamstų dukrelių 
paveskite pasišventusiom 
mokslui ir auklėjimui sese
lėms Kazimierietęms. Ten jos 
išmoks ne tik lietuviškai skai 
tyti, rašyti, bet ir gerbti visa, 
kas lietuviška; gerbs savo tė
vus ir nepamirš, kad jos yra 
lietuvaitės. Todėl, tėveliai ir 
motinėlės, kai atvvksite į di-
dįjį seserų Juozapo Marijos 
Vilos pikniką, birželio 9 d., 
•pasitarkite plačiau apie aukš
tosios mokyklos sąlygas, ku
rios, kaip žinome, yra labai 
prieinamos. F. P. 

Tevų Dėmesiui 
Dukrelių Aukštesnio 
Mokslo Reikalu 

PHILADELPHIA, PA. — 
Ketvirtadienį, gegužes 2 d., 
įvyks Šv. Kazimiero seserų 
parap. mokyklų 8 skyriaus 
vaikų išvažiavimas — pikni
kas Juozapo Marijos Vilos 
gražiame sode. Jau keli me
tai, kai tokius piknikus ren
gia (viską vaikams dovanai) 
Juozapo Marijos Vilos vado
vybe, visų apylinkes lietuvių 

1923 metais jūrose buvo ma
tyt nepaprastas miražas: bri
tų laivas "'Galileo" plauke 
aukštielninkas. 

Pro Ahite, La., neseniai pe
rėjo vienos minutes viesulas 
kuris sugriovė Šv. Elenos ka
talikų bažnyčią. Tėvams Do
minikonams paliko tik viena 
stovinti siena. 

Kas savo talentą žmonijai 
užkasa — yra šventvagis. 

Aistis 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

r ^ = 

$ ir aukščiau 
LENGVOS SĄLYGOS. 

: ^ 

Įvairūs indeliai, kaip antai mėsa ir 1.1., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vešūs, nenubluks ir neapsttrauks ir patrauks kiekvieno skonj. 

D£Ž£S, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtines Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S RE F R16 E R A T10 N SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 J 

IMP0RTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

HAVEBEEN 
ABLETO GET NEW ENERGY 

If you feel tired out, limp, listleM, which your body uses direetiy for 
moody, depresaed—tf your nerves energy to help build up more physi-
are constantlv on edge and you're cal reustance and thus help paira 

peppy women—SNAP tional diatress and give you u 
OUT OF IT! No man likęs a dull, bubbling energy that ia refleeted 
losing your boy friends to more jitterv nerves, lessen female func-
attractive, peppy women—SNAP tional diatress and give you joyful 
tired, erose woman— thruout your whole being. 

Ali you may need is a good reliable Over 1,000,000 women ha ve re-
tonic. If so, just try famous L/dia E. ported marveloua benefits fro ra 
Pinkham's Vegetable Compound Pinkham's Compound. Results 
made especially for women. Let it ahould delight you! Telephone your 
stimulate gastrie juices to help digest druggiat rįght now for a bottle. 
and amimilate more wholeaome food WELL WORTH TRYING. • 
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Antradieni, balanci 30. 1940 

KAS GIRDĖT KITUR 
Inteligente Pora 

= = = = = = 
"Darbininkui" 
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N(*RWOOD, MASS. — Ba
landžio 20 d., šv. Jurgio lie-
tuvin par. bažnyčioje priėmė s a k oJ°» k a d " A * 0 * " 1 8 

Moterystes Sakramentą Ona 
S. Bahilaite ir AleJkas Navic
kas. Vestuvių bankietas įvy
ko lietuvių svetainėje. 

Ona S. Navickiene (Babi-
laite) yra baigus Norwood 
High School ir Boston City 
ligoninės slaugiu mokslus, y-
ra Norwood ligoninėm štabo 
narė. Alekas Navickas yna 
baigęs Norwood High School 
ir yra biznyje su savo tėve
liu Norwoade. OSH 

iš to "Arto-
j aus " fondo už 'prenumeratą, 
nei to nesiteikė padaryti. 

Vienais komiteto narių pa-
fon-

do komitetas turėjęs tik vie
ną susirinkimą po Rimšos iš
vykimo į Lietuvą. J is nežinąs 
kiek iš viso aukų surinkta, ir 
kiek jų yra pas iždininką ir 
pirmininką. R-tas 

Ieško Rimšos 
"Artojo" Fondo? 

SO. BOSTON, MASS. — 
Kiek laiko atgal "Darbinin
ke" tilpo pageidavimas, kad 
skulptoriaus Rimšos "Ar to jo" 
fondo komitetas, kurio pirmi
ninku yra S. Minkus, išduotų 
apyskaitą. Komitetas ligšiol 
jokios apyskaitos neišdavė. 
Komitetas aukas rinko iš vi
suomenės ir draugijų. 

Skulptorius Petras Rimša 
viename laiške 'Darbininkui' 
nusiskundė, kad komiteto pir
mininkas Minkus, kurio jisai 
prašv> jo vardu apmokėti 

Pr. Ausevičiūte Ves 
Radio Programę 

PHILADELPHIA, PA. — 
Pranciška Ausevičiūtė, gyve
nanti 2064 E. Stella gatvė, 
atidarė naują radio progra
mą, kuri bus leidžiama kas 
sekmadienį 12:B0 P. M. iš sto
ties WTEL. 

Programa prasidėjo balan
džio 28 d. 

Pranciška Ausevičiūte pa
sižymėjus pianistė. J i duoda 
pamokas savo namuose lan
ko namus, kurie kviečia. 

Jau nekartą dalis Pranciš
kos mokinių yra pasirodę ra
dio programose iš stoties WH 
AT. O dabar bus girdėti visi 
Pranciškos mokiniai radio 
programose. 

Sveikinu panelę Ausevičiū-
tę su atidarymu radio progra-,, 
mos. K. Dryža 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tai OANal 6969 

OR. WALTER J. PHILLIPS 
,v*>wr>TAQ fx> narnum»a> 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

- • ir «:30 — 8:30 

OR. F. C W!NSKUNAS 
PHYSIOIAN and SURGE0N 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso Tel Canal 2345 
Otiso Vai. 2 - 4 u 7 - i 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tai Ganai 0402 

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
Ofiso valandos: 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
Susi tari ua. 

2. Ledų apgultas Petro Vileišio tiltas, jungia.* Kąun^ su, Vilijampole per Nerį. 

•** • ' • ' ' . rcss^«w " - ^ 

VIETOS, KURIAS RUSIJA PAGROBĖ ^ ****** st<^> ka<* įm P* 

TeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadienias: 11 iki 12 

DR. V. A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*"* 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

»*«* ooutb Arctaei Aven* 
TaieleaM L*ia/*cv, MM 

au^adismuMa, *,e«.»iruMi.«aiait ». 

*oai j>o, Atttand Avc. 
Tai I ARdj MM 

I 

IŠ SUOMIJOS 

tįr= 

IŠPARDAVIMAS 
Molinos Dienos Proga 

Pagerbkite savo Brangiąją Močiutę, nupirkdami jai 
naudingą dovaną. Galima pirkt lengvais išmokėjimais. 

Prekes bus pristatytos tą dieną. 

Maža BCA Yictor ar JPlulco liadija, už S9-95 
Minkštas Kocking Chąir, ųž £99 5 
Sieninis laikrodis, mušantis valandas, $9*95 

?0-9f> 
Č©95 
Č4.»5 
01.45 
0 4 9 5 

čiaso 
ir aukščiau. 

Geras Gesinis Pečius, Skalbiama Mašina, Gera Lempą, 
Bedroom Setas, Karpeta, Studio Coueh Sofos, Valgomo 
Kambario Setai, Elektrines Ledaunės, Kadijos — ant vi
sų didelis pinigu sutaupymas. 

26 šmotai sidabrinis setas stalui, 

Geras Springsinis Matracas, 

Gražus Chenille užtiesalai lovai, 

Gražūs aksominiai paveikslai, po . . 

Oeri Vilnoniai Blanketai, po 

Gražios dideles minkštos kėdes, po 

JOS. F. BUDRIU 

! ^ 

FURNITURE HOUSE 
3409-21 So. Halsted SL TeL Yards 3088 
W-CFL. 970 k. Radio Programas nedėlios vakare 9-tą valandą. 

Makalų drama ir gera orkestrą. 
WAAF. 920 k. International Pot-pouri 5:30 valandą vakare. 

Liaudies dainos. 

f 

Karelijos dalis 
esanti tarp suomių įlankos ir 
Ladogjos ežero. Pati Kareli
ja tęsiasi nuo Suomių įlankos 
iki Baltųjų jūrų. Didžioji Ka, 
relijos dalis priklausė jau ir 
prieš šį karą Kusijai. Rusijos 
pusėje gyveno apie 200,000 
karelų, o Suomijos pusėje — 
apie 100,000. Pati Karelija 
jau yra nekartą ėjusi iš ran
kų į rankas: viduramžiais ji 
buvo Rusijos valdžioje (išsky
rus Vipurį), 1617 m. pietva
karių Kareliją užvaldė šve
dai, 1721 metais Karelija 
drauge su Vipuriu vėl Uuvo 
priskirta prie Rusijos, o nuo 
180S9 vakarine jos dalis įėjo 
sudetin Suomijos didžiosios 
kunigaikštystes, kuri nuo 1917 
metų liko nepriklausoma. 

Viipuris 
Viipuris, kuris dabar per

eina sovietams, yra vienas di
džiausių Karelijos miestų. 
Jau viduramžiais čia buvo 
tvirtove. Tai buvo lyg Suo-

buvo sutraukęs nemažai žmo
nių. Viipuryje buvo apie 
85,000 gyventojų. 

Teko šį miestą aplankyti. 
Turėjau pačiame vidurnaktį, 
nuo 11 iki 12 vai., vasarą, 
laukti sekančio traukinio. Už 
porą litų pasisamdęs vežėją 

gamintos energijos užtenka 
esantiems toj apylinkėje ge
ležies, vario ir chlorato fabri
kams, elektros gausiai naudo
ja apylinkės ūkininkai, iš čia 
elektra siunčiama į kai kurias 
kasyklas ir net pasiekia toli
mą krašto vietą už 220 kilo 
metrų, nekalbant jau apie t% 
kad elektra iš šios stoties ap
šviečia Viipurį ir pačią sosti-

visai valandai išvažiavau į nę Helsinkį, bei duoda ener 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M 

3147 S. Haisted St. Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadienius 
Valandos: 3—8 P. M. 

1—4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS " 

4729 So. Ashland Avc 
2-trot luboa 

CHICAGO, 1114. 
TeL MIDway 2830 

OFISO VALANDOS: 
M uo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki • 
**i- po pjurtY ir nuo 7 iki && ?# 9 

Sekmad, nuo 10 iki 12 vnL 

mieste. Nors -buvo vidurnak
tis, bet miesto gatvėse elek
tra nedegĮŠ — juk šiaurėje 
taip šviesios vasaros naktys. 
Visiškai gražiai matėsi nuo 
XIII šmt. užsilikusi pilis, nau
jai pastatyti gražūs rūmai. 
Matyt, kad miestas švarus ir 
kultūringas. Vietomis prie 
namų žibėjo raudonos šviese.-
les. 

— Čia yra įrengti prietai
sai ugniagesiams išsaukei, — 
aiškino man vežėjas. 

Imatra 

Imatra, kuri taip pat su 
Karelija pereina Sovietams, 
yra vienas i$ svarbiausių elek 
tros gamybos centrų. Cia 

mijos vartai į rytinę Suonuų Nxiok^0 ^ t a i p s r a u n i > s u 

įlankos dalį. Kanalų sujung
tas su krašto gilumos ežerais 
Viipuris buvo vienas didžių
jų miško eksporto centrų, čia 
nemažas ir gelžkelių mazgas. 
&ame mieste ir apylinkėse 
buvo kalkių ir cemento fabri
kai, tabako, degtukų, muilo, 
celiųliozos, medžio išdirbinių 
fabrikai, lentpiūvės, malūnai. 

^Viipuris savo prekybine reik
šme buvo trečiasis miestas 
Suomijoje. Čia du uostai, ku
rių esantysis prie pat jūros 
— Uuras — itin patogus jū
rų prekybai. Jame galėjo tilp 
ti net 45 dideli laivai. Iš jo 
buvo i š v e ž a m a p e r metus 
apie pusantro milijono tonų 
prekių. Suprantama, kad toks 
pramonės ir prekybos centras 

i , • ' . . . ' . • -

naudojamas net 24 metrų 
aukščio susidarąs vandens 
kritimas, duodąs 216,000 ark
lio jėgų. Cia yra pastatyta 
tokia moderniška, tokia galin-

giją celiųliozois fabrikams. 
Graži Imatra, pasakiškai. 

Visą pusdienį praleidau ste
bėdamas, kaip galingai šniok
ščią krisdamas nųo milžiniš
kos užtvankos vanduo, kaip 
upės srovė konkuliuoja besi-
verždama uolotų upės dugnu, 
o jos krantai irgi iš uolos, 
taip kad toje vietoje vanduo 
teka lyg kokiame dideliame 
akmens lovyje. Upe plukdomi 
medžiai. Ne sieliais, ne taip 
kaip pas mųs. Sielius čia be
matant į kyšančius iš dugno 
akmenis, į akmens krantus iš
taškytų. Bruka čia upėn po 
vieną medį, o kur reikia — 
susigaudo. Pro didžiąją už
tvanką medžiai praleidžiami 
spelialiu kanalu — mediniu 
ilgu, ilgu ir plačiu loviu. Slįs-
ta medis, kaip pamuilintas ir 
kad teškia į upę, tik iškyla 
stulpas baltų putų. Ilgai sė-

(Tęsinys 7 pusi.) 

Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas- SEEley 0434 

j-eieiouas HEMlock 2061 

Uti. J l t t tPH KĖLU 
DANTISTAS 

G55£ So. YV estėm A ve. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal suait&riina. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve. 

TeL JTARds 9994 
Re*. Tel. PLAsa 8200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 y. rytoj 2-3 lx 7-8 f. v a * 
Nedėlioaią nuo 10 iki 12 vai, diea*. 

ftfel* iAiCDb 6o6V 

OR. FRANK C. KWINN 
VilVl.fcA;.L£Nj5KAS>j 

tfffDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir Pagal Sutarti. 

t 

= • » I I 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W- H. I. P. _ 

Tai Cicero 1434. 

. DR. S. R. PALUTSIS 
U 1 D X T O J A S iii U H L R U i i U A j " 

Kamp. lotos tiat. ir 49th U 
Oi<lSU VALAND.O&: 

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

Res. 1&& do. DU tn Avenue 
lei . uicero 148&. 

_ DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IX. CHIRURGAS 
2500 Wesi 63rd Street 

Oi'iSO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — d vakare 

i'aipgi pagal suts:^. 
Ofiso uueioiia* fROspcu 6737 
Namų telefonas VDžguua 2421 

OR. P. J . BEINAR 
i *lfc. i A o i u i l a UJU. a j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

T K LR* ONAI: 
Ofiso — Wentwortk 1612. 

Rec — Yardf 8954. 
OFISO VALANDOS: 

c i i i * pupiev 7 iki 9 vakare 
Ireoiauieniaia ir SeJunauiemaia 

pagal sutart). 

lei. XARO| 2240 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

404d 5o. Astuand Avc 
mm ft't* b i i M i 

• «l.« ti«u s cyu* Ua A val^ua 
oe ieuuj gagai eabarų 

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties ką nors padaryti tobu
lai, tas nejpadaro nieko net 
pusėtinai ir toks žmogus yra 
tinginys ir nesąžiningas. 

*^* 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
*••. ti*o* So. Talman Are. 
dea. TeL GROveMU 0027 
'JHice T«L HEMlock 4M8 

DR. J . J . SIMONAITIS 

^ 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
R A $ T I N £ 

6912 So. Western Avenue 

10:00 VALANDA RTTCMr" GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1480 Kiti. 

Vai. 2—4 u 7—9 rak. 
Relf. U Isedenoau* 

PROspect 4050 

mmmmmm^mmmmmm^m 

Ašmiai, visokių madų, už }z.45 
pritaikyti akims, tu pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltai, benaą 
saląužyt§ padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavintas veltui 

Dx. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 

. 4-tos valandos popiet 

j[ JOSEPH F. BUDRDC 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL YasdL 215i 

<f mmm 

"j>'V 6 D A M E 

P A S K O L A S 
"AKT N Alf Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

iNSURED 

SAVE B T 
MAIL 

TAUPYKIT PER 
PAŠTĄ S T . A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
150G South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

2AZS VV. Marguette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAJI and BURGIOJ 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL vak, 
Nedeliomis pagal ratarU. 

01 fic# Tel. YARda 4787 
mAuii^ AVA* r A v i | W i i APww 

Offiee Phone Ree amd OWm 
tRUapect im Hu>w S. beantt kn 
Vaii * 4 pp. « ZHi 3TMU UAftal VM 

DR. J. J. K0WAB 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

VąL: Pinu. , Ket>lr.. šeštad. 9 iki 8 T. • . ; Antr., Tre&ad. 9 iki S pp, 

DABAR MOKAME 3 g * U Ž P A D £ T U S WNWUS| 
KIBCVBGNO TAOTYTOgEO TAUJPimAI APPRA^SITI XK1 |5,000. 

p « Federal savln^ and Loau Insonuioe Con>., ^mehiagum, D. a 

Tai OAJU1 618L 

DR.BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR OHIRURQAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandoe i 1—41 popai ir 7—8 z. •• 

REZIDENCIJA 
0631 & CaUfornia Avc 

Taiaf OMU RSPublii Tlfil 

rel r ARda 6W1 
tek: KHtfvood 6187 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0OM 
Reaidoaciiog tai BEVerLr SS44 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4197 Archer Avenue 
Ofiu 1*1 1—8 b 6 -4*0 P. M, 

Nedėliomia pagal antartt 

tai OAHal 0267 
Rea TeL PROipect MM 

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

Rezidencija 0000 So. Arteaian Are, 
VALANDOS: 11 •. ryto iki 3 popiet 

f iki 9 lakaa _ , 

į*±* 
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liesiami 
Nauji Keliai 

KAUNAS. Šiemet Lietuvo
je bus tiesiami (septyni svar-

nio Draugija išleido vadovei} K- , ,. . ~. . . , 
,.., . . DUS keliai. Pirmiausia bus 

Vadovėlis Kelionei t 
Po Vihv.u 

VILNĮl'S. Lietuvos Turiz 

po Vilnių, su miesto planu, 
£9 fotografinėmis nuotrauko
mis ir visa eile istorimų ir 

baigtas Dartoij-šveiitosios 
geležinkelis. Trakų geležinke
lis statomas darbo talkų bū-

turistmm auuų apie Lietuvos , ,_A * 
i A- -v oo i I du* $w 'f^adeti pjrnneii Kaz-

sostine. l>ei(iinem< 61 pus ., , 1>_ , * , • . V , ,. 
pavadinus "Vilnius". pinaš« ^ * ? ° V . I W H » gelefcnkeh, 

, , .-. . , darbai, l a i p pat numatomas vadovą po Kauną išleido per
nai Kauno miesto savivaldy
be, taip pat 32 pusi. su 38 fo
to nuotraukomis. 

Vilnius šiemet tikisi daug 

atnaujinti Alytaute-Varėnos ge 
ležinkelis. Iš plentų pirmiau
sia pažymėtinas Kaimo-Vil-
niaus plentas, prie kurio sta
tybos taip pat bus organizuo-

vasarotojų ir lankytojų. Ka-j jamos darbo talkos. Tarp Rie-
dangi su patalpomis Vilniuje] tavo ir Šventosios^ Kretinga 

Milijonai r a n d a Sį! Vilnijoj Nederlingos 
Švelnų llUOSUOtOJą'****** Apželdinamo* 
užtektinai atipriu ]Miškais 
Kodėl kai kurie žmonės laikosi seno- | V I L N I U S . M i š k U d e D a r t ė 
viškos nuomonės, kad liuosuotojal • • * ^ 
turi būti neskanus — turi bau stip- j mentas pavedė visiems jRytu 
rus ir turi suerzinu vidurius savi • . J v 

veikimu? Tai yra klaida! Į Lietuvos miškų urėdams su-
Šiandien niekam nereikia save baus- \ •* ,. % 
U nepakenčiam*, sarginančiu palenjp- r a s y U VISUS S l l i e l y n ų p t o t u S , 

taip pat visus nederlingos £e-
mes plotus, kuriuose galėtų 
augti medžiai. Surinkus da
vinius, bus einama prie ne
derlingų^ plotų apželdinimo 
miškais. 

vintoju dėlto, kad šiandien yra 
)^ax — liuosųptojaa, kuris turi 

tad šiandien yra Ex 

daus šokolado skonj 
Ex-Lax yra užtektu vai veiklus vy» 
rams—bet gi švelnus moterims • 
vaikams. Jis suteikia tikrai gerą i* . 
valymą — bet veikia vidurius l ene 
vai, patogiai, be jokiu skaudėjimu fe 
nusilpimų. 
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių •*• 
sur. Pasitikėkite šiuo atsakingu Kx« 
Lax — plačiausiai vartojamu liuo* 
suotoju visame pasaulyje. 10c. Ir z5# 
dėžutės visose vaistinėse. 

Potvyniui atslūgus, paliktos didžiules ledinės Kauno kunigų seminarijos kieme. 

yra gana ankšta, tai Turizmo 
Draugija nori taip suorgani
zuoti, kad per vafc*ara kuo 

aplenkiant iš dešines pusės 
suprojektuotas naujas plentas 
susisiekimui su Šventosios uos 

daugiau vilniečių keliautų į tu. Taip pat šiemet numaty-
Vakarų Lietuvos vietas ir to-| tas baigti Aukštaičių plentas, 
kiu hūdu liktų daugiau vietų kurią Kauną jungs su Bir-
atvykstantiems į Vilnių apsi- žais. 
stoti. Trakuose dar šiemet 
projektuojama pastatyti spe-
eiales turistams patalpas. 

KAUNAS, balandžio 26 d. 
Seimas prieme darbo jėgai ri-

Vienos Lenkų 
Šeimynos Tragedija 

VILNIUS. Apie pavienių 
žmonių pergyvenimus šių me-
i ų Europoje, vaizdžiai kalba 
sekama vieno isVaršu vos į 
Vilnių atbėgusio lenko trage-
dija. Maždaug prieš porą mė
nesių, po Varšuvos subombar-
davimo, du šio atbėgelio ma-

— Kaune vyksta vyskupų 
konferencija. 

Išveža 5,000 2ydu I statoma samdymo tvarka, dar-
KAUNĄS. Patiriama, kad b o s r i t i s ' Pavalomas registra-

atatinkainos įstaigos yra ga-Į v i m a s > Priverstinas darbas 
vusios leidimą išvežti per So-1 engiantiems ir organizuoja-
vietų Sąjunga į Palestiną a- n m t a i k o s ' 
pie 5,000 žydų iš Lietuvos. 
Taip pat iki balandžio 10 d. 
buvusi Vilniuj ir Kaune vo
kiečių komisija surašė apie 
5,500 lenkų atbegelius, kurie 
savo noru nori grįžti į savoj Draugijos Vilniaus 
kilimo vietas Vokietijai ati-j l^ v / ' « n *• 

u T i • • Kraštui Kemti 
tekusiose buv. Lenkijos pro- * . „ . 

Susirinkimas 
KAUNAS. Draugijos Vil

niaus Kraštui Remti vyr. ko
miteto posėdyje (pirmininkai 
dr. Navakas padarė praneši
mą apie amerikiečių lietuvių 
didelį susidomėjimą bei susi
rūpinime vilniečių rėmimo rei-

kiuoti įstatymą, kuriuo skirs-; žamečiai vaikai rado sode ne-
toma laisvo darbo jėga, nu-j Sp r0gusį artilerijos 'sviedinj ir 

parsinešę namo pradėjo jį ty
rinėti. Bekrapštinėjant, svie-

Judejimas Lietuvos 
Geležinkeliais 
Padidėjo 

KAUNAS. Lietuvos geležin 
keliais vyksta dideli. prekių 
pervežimai. Iš Lietuvos gele
žinkeliais gabenami linai, po
piermalkės, rąstai, grūdai, len 
tos ir kt. miško medžiaga. La
bai dažnai būna dienų, kad 
per visas Lietuvos pasienių 
geležinkelių 'čtotis iš Lietuvos 
į užsienius ir iš užsienių į 

.Lietuvą perduodama ir pri-

miesto 'savivaldybė turi daug 
įmonių, kurios verčiasi ope
racinėmis sąmatomis ir savi
valdybei duoda stambių paja
mų. Iš visų savo įmonių Vil
niaus savivaldybe numato gau 
ti pajamų- 12 mil. 852 tūkstan
čius litų. Vilniaus miesto 'sa
vivaldybėje tarnauja apie 1,-
800 žmonių (Kauno w\nval-
dybėje /per 1000). 

eSArt.OKlTCS PAUCGPZIOJI H : 
VTSINAKYKIT J I PAKBlCIANOIVt 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! {sidėmėkita raides 
tumėt Keras pasekmes reika-
"E-X— L.-.A-~X." ant dfižųtes ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite oritcinalio Bz-Lax. 

Pirmas Laivas 
Nemunu į Jurbarke 

KAUNAS. Ledams išėjus 
Nemune ir Neryje, laivinin
kystė upėmis prasideda jau 
nuo balandžio vidurio. Pirma
sis laivas Nemunu j Jurbarką 
jau išplaukė balandžio 9 die
ną. 

— Britų eharge d'af f aires: s i b a i s u vaįzdą,, įgejo iš pro 
Lietuvai p. Preston pakeltas 
įgaliotu Ministru. 

dinys sprogo ir abu vaikai! imama net po 300 vakonų į. 
buvo sudraskyti į gabalėlius. 
Grįžusi namo motina ir radu-

Potvytiiai Lietuvoj 

JONIŠKIS. Potvyniai šį pa
vasarį ne vien Vilnių ir Kau
ną buvo staiga beužkhimpą, 
bet ir visoje provincijoje pri
darė daug nuostolių ir vargo. 
Pavyzdžiui, Joniškio apylin
kės upeliai išlaužę ledus labai 
'smarkiai išsiliejo. Vietomis 

VILiNIUS. Lietuvos Kari- buvo užlieti keliai ir nutrauk-
ninkų Eamovės seniūnų tary- tas susisiekimas. Kai kurie 

vineijose. 
• T t « » « — — -tjmfc 

Norėjo Išlošti Dvare, 
Išlošė 6 men. kalėjimo 

PIKELIAI. — Mažeikių li
nų apdirbimo įmones "Žemai
tijos Linas*' vyr. kompanijo
nas Abromas Leibovičius su kalais. Buvo perskaitytas ge-
šiauliškiu Hiršu Lurje 1J>25; neral. konsulo New Yorke J 
m. iš Ritines dvaro savininkės 
Marijos Makšeckienės gavo 
generalinį dvarui valdyti įga
liojimą. Naudodamiesi gera 
proga, juodu norėję tą dvarą 
" iš lošt i ' ' savo naudai. Mak-
šeckienei nieko nežinant, juo-

Amerikiečiy Aukos 
Šventosios Statybai 

KAUNAS. Šiomis dienomis 
Šventosios uosto 'statybai A-
merikos lietuviai atsiuntė pi
niginių aukų. Šiam reikalui 
aukojo: Chas W. Wosylius 20 
dol., B. Traškelis 5 dol., Me-

Lietuvos Karininkai 
Steigia Knygynus 

i Vilnijoj 
vairių prekių. Tuo būdu kas
dien susidaro po BOO^Vagonų 
priėmimų ir perdavimų apy-
varta. Prekių .pervežimas Lie- ^ ^ 8 ^ l t ų l"?*. ^ m i n k a i , užtrukę su reika-

Valkminkų (Trakų apskr.), lais mieste, grįždami namo ir 
Bezdonų (Vilniaus apskr.) . | r adę skersai kelio beplaukian-
Dukšto (atgautojoj Zarasų da- # M upes, su visais vežimais 
lyje) ir Ignalino (Švenčionė-'buvo numarmėję į vandenį, 
lių apskr.) pradžios mokyklų žmonių aukų tačiau nepa'si-
bibliotekoms. Ši graži dova- taikė, 
na rodo, kad Lietuvos kariai 
ne tik saugo savo tėvynės lais-
Vę ir nepriklausomybę, bet ir! 
rūpinasi jos švietimo reika
lais. 

to ir šoko iš ketvirto aukšto 
į gatvę. Nuvežta į ligoninę' tuvos geležinkeliais ne tik ne-
nelaimingoji moteris mirė. Šio Į mažėja, bet rodo tendencijos 
mis dienomis minėtasis atbe- didėti, 
gelis Vilniuje, sužinojęs savo 
šeimos likimą, mėgino nusižu
dyti, išgerdamas acto esenci
jos. 

Vilniaus Išlaidos 
Ir Pajamos 

Mokesčiai 
Nevedusiems 

KAUNAS. Svarstomas kkra 
simas netrukus įvesti mokes
čius nevedusiems viengun-

.giams. Patiriama, kad ši ži
nia daugelį paskatino grei
čiau ruoštis vedyboms. Kai 
kas nori suspėti apsivesti dar 
prieš tai, kol naujieji mokes
čiai įsigalios. 

^" 

VILNIUS. Šių metų Vil
niaus miesto sąmata, kurią 
vyriausybė jau patvirtino, su
daro 27 milijonus ir 576 tūks
tančius 802 litus. Vilniaus 

sf*ę% 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Forqmck relief from itehing of eezema, pimples, 
atMetes foot, seabies, rashes and other ex-
temally caused skiu U"oubles, use world-famous, 
cooling, antiseptic, Uąuid D.D.D.Prescription. 

I Greaseless, stainless. Soothes irritstion aad 
quickly stops intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it. oryour moncy back. Ask your 
druggist today for O. D. D. PrtESCRlPTlON. 

TYPEWRITERS 
H _ 'J : .\ O M # . M H f i 

- S M A l l M O N T H I Y f A Y M I U T S -

AU MAKIS 

SOLD, RINTED 
AND REPAIRiO 

^ C T A D TYPEWRITER 
X 9 I I I I \ C O M P A N Y 

1 M W. MADI$ON $T 

P U n t 0 E A A B O k N 8 4 4^ 
I S T I M A I f S - F I t E E - 0 * 4 * * " " * " * 0 " 

Budrio platus laiškas ir pa-*.«ys Šveikauskas (13 metų am 
rodyta amerikiečių lietuvių žiaus) 1 dolerį ir T. Cirkelis 
spaudos iškarpų, liečiančių 
šiuos klausimus. Visos sroves 

vieningai nusistačiusios vra 
kad reikia stipriau paremti 
vilniečius. Iki šiol aukos jvai-

dn padaro įkaito aktą 50,000j riomis progomis buvo renKa-
lt. sumai, kurį perleidžia se-j mos tiktai pinigais, o dabar 
nam Leibovičiaus tėvui, <&is! jau rūpinamasi suorganizuoti 

ir drabužių, avalynes bei šiaip 
daiktų rinkimą, ir jiems at
gabenti į Lietuvą manoma pa 
samdyti visą jūrų laivą). 

aktą perleidžia mažeikiškiu 
M. Peresui, tas Hofmanui Pil-
viškiuotse ir t.t. Aktas atsidu
ria Lietuvos Banke. Po kurio 
laiko Makšeckiene gauna ra
ginimą išsipirkti savo dvaro Gyvenimas Vilnijoj 
įkaito a k t , 53,000 lt apie k „ - l K a s d i e n G - j a 

JT| visai nieko nežinodama, la-j / J 
bai persigąsta, susijaudina įr VILNIUS. Ūkinis gyveni-
po kurio laiko miršta. Bylą mas Vilniuje ir srityje diena 
vesti pasiima Makšeckienės iš dienos gyveja, steigiamos 
giminaitis L. Svirtūnas. Pra-i vis naujos bendrovės. Ūkiš-
sideda ilgi tardymai, teismai kam gyvenimui kredituoti čia 
ir t.t. Leibovičius su savo ben- įsisteigė savo skyrius Lietu-
drininkais (jie visi gimines) į vos Bankas, Ūkio Bankas, Ko-
visur aiškinasi, kad jie, vie- mercijos Bankas, Centralinis 

l uas kitam perleisdami dvaro Žydų Bankas, kurie turi pa-
įkaito aktą, pinigų neeme, o kankaiiiai darbo ir kurių vei-
tik taip sau darę popierinius kimu gyventojai yra paten-
formaiumus, lyg kortomis los-j kinti. Vietoj gyventojai šako
dami. Tačiau teismas, nuodug-' si nematę lenkų laikais tokio 
niai peržiuręje^ visus davi- i greito ir lankstaus, elastingo 
nius ir aplinkybes, rado visai ir mandagaus patarnavimo. 
kita. Todėl š. m. kovo 2 d. Pagaliau, kreditas dabar yra 
Apeliaciniai Rūmai, noreju-5 žymiai pigesnis, negu anks-
sius išlošti Ritinės dvarą nu- čiau. 
baudė: Lurje 9 men., Abronią *+—i—• 
Leibovičių 6 men. kalėjimo, o j Niekuomet perdaug nemy-
senuką Leibovičiaus tėvą —į lime draugų to asnieas, kurį 
6 mėn. lygtinai mylime. P. G«raWy 

iš Brooklyno 5 dol. Viso šie 
lietuviai amerikiečiai Švento
sios statybai atsiuntė 36 do
lerius. 

LUmR*OAM<H*ES] 
TIETH THE M0ST 

MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE. 

Reaches deuĄ» l W w *ĘRĘĖ %0*T 
that ordinary pastos, potvders . . . 

even waUr . . . Biay o«t eater 
It's here! The mo&b delią^tfully diflorent 
tooth pašte you ever heard of. When saliva 
and brush touch tįhe NEW formula Listeriue 
Tooth Pašte, superouarged with Luster-
Foam deterpeut, it insUmtly spriugs into 
an amazing "bubble bath" that makes your 
mouth tingle \vith Ufc. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den-
tifrices may nover even havereached. Cleans 
and polishVs areat. where some experta say 
up to 98% of decay starts. 

Get the bi« 25^ tube. or better still. the 
double-size lOi tube containing more tlian 
h pound of tooth pašte. At any druą coun-
ter. Lambert Pharmacal Co,. St. Lotus, Mo. 

TNI UMW I" O R MULA 

LISTERIIK TMTM PAŠTE 
Supercharged 

with 

VVOMEN! 
read how thousands have been able to 
GET NEVV ENERGY 

IMPORTANT Mtdical Tests Reveal WHY Famous lydia L Pinkham's Vegetable Com-
pound Kas Been Helping Weak, Rundown, Nsrvous Women For Over Haif A Century! 

If you feel tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constanjly on edge and you're 
losing your boy friends to more at-
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF IT1 No man likęs a dull, tired, 
eranky woman. 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so try famous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more whole-

some food which your body uses 
direetly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
hęlp oalm jittery nerves, lessen fe-
male functional distress and give you 
joyful bubbling energy that is re-
flected thruout your whole being. 

Over 1,000,000 wo»ien have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results ^ 
should delight you t Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

* ^ 

•^^ 

Oflt T&»į 
€^P ^ziszi 

š^&& \v^± 

KC B AKI NG 
POWDER 

Sime fitke Todaų, 
is 45 yharsAtįO 
25 ounces25* 

l ' i l i U N S OF ^ ^ K ' K l . i S HAVh o t t N 
J i t U Ot U U K b U V C K N M t O l 

E V E S 
Wrtie for Free Book 
"A VVorld of Comlort for Your ly%" 

Night and Morning 
IMI aklu pava.-KoslŲ nuo Saulė*. 
Vėįo ar Dulkių, vartokite kelis la ! 
4u> Murinę: Palengvinu ouvargt* 
-las akis. 
Saugus KOdlklanu* Ir 8u&uffualema 
Vlaoae Vaistinėje 

ML'SJNECOMPANYc^rAoo 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBTJTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Oiueagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisinga patarnavimą. 

2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 
^ J 

' 
J? 

MALDAKNYGES 
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2.50 
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais 
virš., paaoksotais lapų kraštais $3.75 
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš.. 
raudonais lapų kraštais $3.0() 
Naujas Aukso Altorius, juodais odos 
virš., paauksotais lapų kraštais $1.75 
Angelas Sargas, juod. paauks. virš. $150 
Maldaknyge ir B a l Vad., odos viršeliais .$125 

DRAUGO KNYGYNAS 

\ 

2334 So. Oakiey Ave., Chicago, III. 

Pastovumas--
ss 

T3 liudija įstaigos 44-riu metu gyvavimas. 
Vi bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kūne yra savininkų apgyventa. Kecaaiti 
•augesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ±NT IL&Ų METŲ! 

m 
KEISTUS SAViGS & LOAM ASS0OATI0N 

3236 South Halsted Street 
TeL Calnmet 4118 Jos. BĮ Mautis, Sec'y. 

^ : 

Indeliai kiekTleno taupytojo apdrausti 
iki $5,000.00 Fedenslineje įtaigoje. J 

2 S 
— *** 

/ * 

^ ^ 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

'i 

\ 
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Deguto Gamyba 
Lietuvoje 

VILNIUS. Vilniuje yra 17 
lentpiūvių, kurioje dirba apie 
450,500 darbininkų. LentpiO- | voje proga 

Lietuviškų Knygų ** 
Paroda Maskvoj 

"t 

MASKVA. Lietuviškos kny- L i e t u v i a i I m a s i 
gCvS parodos atidarymo Ma.<k- P r e k v b o s 
voje proga "Izvestijos" j«1 ~— 

Lietuviai Pietų Amerikoj 
: ra tuo suinteresuoti, nes tu
rėtų žemes ūkio produktams 
nuolatinę rinką, o biznieriai 

j gauti? daug pigesnėmis kaino-
160,000 kūb. metrus medžio.! gana plačiai kalbama apie lie- ' \ " 7~T*V " " " " " m i s produktus. Šiuo reikalu 
v . *„„ e i i ,• • . i .-. x • ~~* ^- Jaruševičius atidarė . . . . . . . , 
Yra faneros fabrikas, galis tuvių tautosaka, literatūra ir , „ _. . patys biznieriai turėtų dau-- .. ,. . ' ! • ™ , * ,„ k'autuve. Praėjusių metų pa- . . , _A. • • i pagaminti, dirbant jame 1C0 mena. "Paroda sudaryta iš , . , J L • » , . ? . , , tfiau susidomėti ir susirinkę 
Z ^ Z Z ^ _ -.*_•_ , r t ^ , . , ~ , , , .. t ,U,k , baigoj Vila Beloj atidarė kr 

ves per metus apdirba iki; jo ilgoka straipsnį, kuriame VJI T \ 7ELINA "RRA7P 
* Z * / \ f\f\J\ 1 _ jm * x — •* w • t _ _ i * * _ • i _ _ 11_ . * 1 1 _ 

nei, tai Sporto Sąjunga Lith-
uania nutarė panaikinti įneši
mo mokestj. Turnyrą globoja 
Lietuvos Konsulas p. Aleksan 
dras Polišaitis. 

a u 

IŠ SI0UX CITY, IOWA 

Laidotuvės Jono Augustino 
Jonas Augustinas, 46 metų 

darbininkų, iki 10,000 kūb. vertingos kolekcijos 1,000 kny 14 ° "T '""''."" ""~ Z V"."" pasitarti. Geriau vėliau, nt^ni! , . . ^ , o gimimo ~. , _ * r ™ . , . . J , , .. ,; tuvę J . Rudnunas. Prieš kiek . . , , 6 . , dienoje, bal. 21 d., palikda-
metrų faneros. Arti Vilniaus, gu, plakatų ir reprodukcijų", , ., , . . . , i niekad. (S.) n^oct « J i * • • * -
T> u • • ir » • • A , i J / • • ,« . ' laiko pardavusieji savo krau-' l l l a s žmoną, dukterį i r 4 su-
Baltojoj Vokioj, y r a degtukų rašoma straipsnyje. "Sovietų , Z, , , . .. . . . V1 . ' „ n o T>„I -, , i , . 
s;o„^^i;„ r -k^u i • •* - •• V-i t l l v e s S- Kinlauskas ir Aški- n u s . Palaiduotas labai gra-
siaudelių fabrikas, kuris savo skaitančioji, publika gauna _. w , A. _ _ I L * . * . ! . « . : u«i J*- no J T -J , 

'' F to nis vel žada verstis prekyba. LietUVIŲ zmi balandžio 23 d. Laidotu
vėse dalyvavo visa giminė ir 
didelis skaičius draugų. Ve
lionis buvo geras katalikas ir 
visų mylimas. Amžiną jam 
atilsį. 

tas). Dabar fabrikas nori eks- tarpusavio pagalbos sutarti-I r 7 " . _ , a . " , " _J~ 
. ^ . — . ^ . i ,.- , w lietuvių prekvbininkų. Daugu 

portuoti , Belgiją. Ter ronti- nu, kultūra, menu ir literatu- * neblo-ai sekasi «AO PAULO. - Lietuvos 
no ir deguto gamybai Vilniaus; ra. Lietuviai - didelės kultu-1 nemojai sekasi. 
srityje yra 23 įmonės, kurios! i'škai istorinės praeities tau-
pagamina apie 40,000 kg. ter- ta. XIV-XVII amžių liaudies1 . *~~ ?,7 .~. . x. r p n < r;n oA n P f l l l l n i;pf,lv;n 

j _ _ _ ; J ... . ,_._._. , „ i:_ i tams galėtų pigiau parduoti, r e n ^ a oao Paulo lietuviu 

Dar didesnio pelneTpatys .par- Konsulo pavesta Sporto S- j Q 

davėjai ga.e t l J_gauti ir k.ien-1 * J ? « * ? » j £ * ^ l ™ - ^ ™ bus parapijos 

Don*t look • 

OLDER 
th an youp j e a rs ! 

Why be your og«? Look youngor thcm your yean witk 
Cloirolod hcar . . . witb hcdr thcrt h «oft colorful youth-
Bk©l Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol the famous Shampoo Oil T in t . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as U recondittans a» U TINTS. 
See your hcdrdressef today and »ay: 

•^a/u^a/^ 
IPrt!» DOW lor h— booklet and tr— advice on your bair probi«m I* 
Joaa Clah. Piesidenl. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St.. N*w York. N. f, 

j svetainėje. pentino ir 100,000 kg. degu-; dainomis, lietuvių k.dbos dia-j į " " — " ~ " — " - ? ' - , ( , h l n a t l J t u r n y r Q . T u l . n y r e 
to per metus. Dar yra apie : lektan,,, Pabaltijo žveju tar-; «• ^ ^ « * ^ . ; ^ s d a l y v a u t į y i s i ^ „ ^ 
12 vagom, deguto atsargos., i n e m 8 yra pašvęstos mok S h- l

a r * * ^ š n ( . h ] n a t i n i n k a i > p r į k i a usa ar 

^ r v ^ ,
i t ! T n

a i i l a 1 > a ! ! , - n k l - " ! O n 0 S r a f i i 0 S i ^ C i a " i k ^ « bengiasi uždirbti. To nepriklausą kurioms organiza Heelan, 50 metu, kaip įšven-
d.ael. \ o k . e t W , Olan.hjoj . r te r.nkm.u ser,,os. Poiklon-| a ^ ^ b i z n . e r i a i > eijoms. laimėje pirmąsias tris! tintas kunigu. Visa diecezija 

Birželio 24 d. sukanka mū
sų vyskupui, J. M. Edmond 

Danijoj, tacMau transportas r ė valstybinio Lietuvos uni-
šiuo laiku sunkiai įmanomas, versiteto komisija yra išlei-

Vilniaus srity yra dar 3 po
pieriaus fabrikai: Gregorave 
(prie Lentvario) K. Kureco, 

dusi nemaža liaudies kūrybos 
veikalų. Išleisti rinkiniai lie
tuvių liaudies dainų, mį'sliu. 

Jei tu neduodi 
meilės,' tu imi nuo 
tu duodi. 

is Lievo 
Dievo kfj 

gaminąs 4000 tonu popieriaus Patarlių, per 10 leidinių "Mū 
per metus; Naujojoj Vilnijoj, £ e i k l i o m " almanacho;'. T o ' n i g b a i g i a m a , : . P a r o d o j , e t a i 

gaminas 3,500 tonų ir N a u j u o - , ^ / ^ ^ ^ b u d i n t i visi f a t v e » 
se Verkuose, kuris nuo 1928 Nykiausieji senesniosios kar-

susiorganizuodami ir atidary- vietas, gaus vertingas dova- rengiasi jį pagerbti. Mūsų vy-
darni savo sandėlį. Interiore n a « . įsirašymas prasidėjo ko- skupas yra lietuviams labai 
gyveną lietuviai ūkininkai y- vo mėn. 10 d. rua Bandeiran- geras. Šiemet, kada mūs pa- j 

tes, 474, pas p. Juozą Vaši-' rapija minės sidabrinį jubilie-
( liauską. Kadangi daugelis jų, sykiu pagerbsime ir vysku 

niaus ir kt. kūrinių. Straips-' šachmatininkų gyvena toli ir pą jo auksinio jubiliejaus 
sudaro dideles išlaidas kelio-1 proga. Koresp. 

metų neveikia. Petrašiūnuose 
prie Kauno popieriaus fabri
kas gamina apie 10,000 tonų 
per nietus. Lietuvai suvarto
ja apie 10,000 tonų popieriaus, 
o vrsi fabrikai gali pagamin
ti net 19,000 tonų, tad popie-j 
riaus krizes Lietuvoje nega
les būti. Dar Vilniaus srityje: 
yra 4 kartono fabrikai, kurie 
per metus pagamina apie 10,-! 
000 tonų kartono (Lietuvoje 
tesunaudojama apie 2,000 to-, 
nų kartono per metus). 

Ką padarysi gero ar tėvy
nei Lietuvai, ar kam kitam, 
niekas apie tai nežincs, jei, 
pats nepasisakysi; bet per; 
klaidą padaryk ką blogo, tuoj 
visi sužinos. i 

Uos lietuvių rašytojai, kaip 
"tautinio romantizmo" atsto
vai ir duota platoka charak-

meną, iš istorijos ir literatū
ros mokslo, lingvistikos, švie
timo, ekonomikos ir teisės, že
mės ūkio ir technikos. Pla-

teristika jaunųjų rašytojų,! eioji sovietiškoji visuomenė 
kaip Cvirkos, Salomėjos Ne-I domingai susipažins parodoje 
ries, Marcinkevičiaus, Šei- 'su lietuvių knyga". 

B U T K U S 
Undertaking Co., inc 

William A. Pokorny 
Laisniuotaa Patarnavimas Diena 

Ir NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL. S161 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baitkie-
tams. Laidotuvėm,-
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
u 

OARY, INI). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfteld Avenue 

• 1 

A. 
DOMININKAS 
NARUSEVIČIA 

,al . 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio projjraino Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš \VH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimieru. 

Mirė Bal . 27. 1940. 7:1 
vak., sulaukęs senatvės. 

Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap-
s!kr., Raseinių par., Arškalnu 
kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Vincentą, po tėvais Juš
kaitė, sūnų Leonarda, jo mote
rj Rernice, anūke Lorraine, sx»-
serj Ona Chekauskiene ir ki
tas primines, draugus ir pažįs
tamus. 

Lietuvoje paliko seserį Vero-
nil'fi ir kitas gimines. 

Kūnas pažarvotas 1337 So it h 
49th Courl. Ciceroje. i^aidotu-
ves įvyks tre^aū. . geg. 1 1. 
Iš namu 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Antano par. baž
nyčia, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela- Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir Dažis-
tamus-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnai. Mar
ti, Anūke, Seserys ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109. 

f A * A 
AGNIEŠKA 

KAZLAUSKIENĖ 
po tėvais Ja-sionaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 28, 1940, 9:30 vai 
ryte, sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskjr., Naujamiesčio parap., 
Degionių kaime. Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Ona, seserį Elzbieta 
Šlaklenę . Lr jos dukterį Elz
bietą Pocienę ir jos šeimą, se
sers vaikus: Juozapą, Mikolą 
ir Petrą Kazlauskus, Stakėnų 
šeimą, pusbrolį Ignacą Jasiū-
ną, giminaičius Grigonius ir 
Astrauskų šeimynas ir kitas 
gimines. 

Velionė buvo amžina narė 
Šv. Kazimiero Vienuolyno, am
žina narė P,ranciškieči,ų, prik
lausė prie Tretininkų, Apašta
lystės Maldos ir Amžinojo Ro
žančiaus draugijų lr Susivie
nijimo L. R. K. A. 

Kūnas Pašarvotas randasi 
3223 So. Green St 

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Gegužės 1 d., 8 vai. iš ry
to ii namų bus atlydėta į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Visi a. a. Agnieškos Kaz-
lauskiertėe giminės, draugai ir 
pažystami esate kviečiami da
lyvauti gedulingose pamaldose 
ir suteikti paskutinį patarna
vimą. 

Nuliūdus I>ukt6, Sesuo, Pus
brolis ir Giminės. 

Laidotuvėm patarnauja lai
dotuvių direktorius Antanas 
M Phillips. Yards 4908. 

Remkite tuos vfsus, kurie skelbiasi "Drauge5 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE { ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTCS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

LAIDOTUVIŲ 

J. P. KAVAL (Ka valaus kas), 
naujas pusininkas. Šaukita — 
REPublic 6590. 

VENE1TAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern 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. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
HmDULAIlUL DIENĄ IR NAKTĮ 
D y i T A j KOPLYČIOS VISOSE 

I IV / \ 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zo!p J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

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

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

fllbert K. Petkos 
Ladiawicz ir Smai 
J. Liulevičiifs 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. Califomia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituaniea Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VH1P
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^ i Vietos, kurias Rusija idalis- Tos ^"^ iau ^ ^ šešis mėnesius. Pagal laikrodį Uždaromos 

H- -• • * : s c .~~~: :~~ IPrie šiaurės ledinuotojo van- įtik apskaičiuoja, kada turėtų KM T _ v -

Gražiai Rengiamasi 
Gegužes 12-tai dienai 

Gegužes 12-tos dienos išva
žiavimas į Tėvų Marijonų ū-
kį, Hinsdale, 111., susilaukia 
vis daugiau ir daugiau talki
ninkų. Šiuo tarpu į talką sto
jo NORTH SIDE kolonija, 
kur smarkiai darbuojasi žino
mas veikėjas Antanas Bace
vičius. Jisai organizuoja vitsą, 
eilę darbininkų tikintų kny-
gnfių platinimui; taip pat 4to-
liai dirba nenuilstantis ir se

ne, kurios abi gyvena Brigh-
ton Parke, bet darbuojasi 
West Sideje, nes yra šios ko
lonijos senos gyventoojs. 

Taigi, darbas smarkiai įsi
siūbuoja, nes liko tik dvi sa
vaites laiko iki gegužes 12-tos 
dienos išvažiavimo. O kiek 
džiaugsmo ir gražaus ūpo pri
duos, kada padirbėję ir su
laukę gražių sėkmių, turėsi
me, be abejo, visi tai jaučia. 
Nėra ir negali būti gražesnio 
darbo, kaip dirbti labdaringi 
kultūriniai ir parapijų darbai. 

pagrobė iš Suomijos 
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

nas veteranas-veikėjas iš to
limos kolonijos WEST PTTLL- i Panašiai ir šis išvažiavimas 
MANO, būtent Karolis Raila, J rengiamas begalo gražiam lab-
kuris susilaukia palankumo ir 
pritarimo iš savo gerųjų prie-
telių. Dievo Apvaizdos para
pijos jaunute čia augusi pa
nelė Onutė Bukantaite su sa
vo mainyte irgi pasiryžę savo 
kvot* išpildyti. Joms, kiek te
ko girdėti, stojo į talką žymi 

daringam tikslui, kad parem 
ti Nekalto Prasidėjimo Sese
ris, įą įsteigtą motinišką na
mą, kad palengvinti jų var
gus ir rūpesčius, kad parody
ti tą artimo meilę savo lietu
viškai naujai įsisteigusiai kon
gregacijai. Ar tai galima ką 

veikėja biznierka Pranciška I-. tokio gražesnio ir kilnesnio 
vanauskienė, p-nia Kikienė ir rasti, kaip padėti seserims-vie 
daugelis kitų. BRIGHTON nuolėms, kurios savo maldose 
PARKO kolonijoj visiems ge- kiekvieną gražų žygį prisime-
rai pažįstama p-nia Navickie-( na savo prietelius. 
nė pasiryžus visas kolonijas 
šiais metais pralenkti. Ir ne- I Tat laikykime sau už garbę 

visi tie, kurie šiam sumany
mui pritariam ir dirbame, ir abejoju, nes jai talkininkauja 

visa jos šeimynėlė — dukte
rys, sūnai, marčios, na ir kur e s k i m e ir kitus, kad gegu 
dar visa eilė gerųjų draugių,' ^ s 1 2 *• t u o v i v n u gražiau 
kurios pilnai tai gali įvykdyt 
ti. O ką jau bekalbėti apie 
VVEST SIDE kolonija. ,Čia 
smarkiai platina žymi darbuo
toja Domicėlė Gasparkienė, 
Ieva Šiaulienė, Ona Dačiolie-

1940 Garbes Rėmėjas 

\ 

'i 
Gert. kun. J. čepukaitis, 

Šv. Andriejaus parap, klebo-
nas, Philadelphia, Pa., kuris 
stojo į "Draugo" giarbės rė
mėjus, paaukodamas šimtinę 
**Draugo'* Spaustuves Maši
nų Fondui. 

"Bimco Party" 
Gražiai Pavvko 

sių metuose mėnesių laiku at
vykti į Marijos Kalnelius ir 

Į prisidėti sulyg išgalės, ta pa
čia prog» atgaivinsime savo 
sveikatėlę tyrame ore ir pa-
remskne gražų darbą. J. K. 

_ i — ^ — i — — — — — — — — — — — — — 

Navickų šeima nemaža, tie-
fe -dukterys ir sūnūs vedę, bet 
kaia priseina kas nors dirbti-
ir rengti, tai visi išvien dir
ba, ir už tai susilaukia gražių 
vaisių. 

Nuoširdžiausia padėka visų 
pirma priklauso p-nams Na
vickams už suteiktą pastogę, 
po to visiems atsilankusiems, 
kurie taip gražiai ir gausiai 
parėmė pramogą ir ant galo 
patiems rengėjams ir darbuo
tojams, vienu žodžiu visoms 
ir visiems, kurie tik kokiu bū-

[du prisidėjo prie gražaus pa
sisekimo. 

Marijonų Bendraflarrtfų 35-
to skyriaus pastangos nieka
dos nenueina veltui. Kaip pra 

• 

dėjau ant kranto, vienas sau 
žiūrejJki į nuostabiąją Vuok-
sio upę, ir gausius žaliuosius 

| Suomijos miškus. 

S oria valą 

Sortavala — vienas dides
nių miestelių, esančių Lado
gos ežero pakrntėje, ataten-
kančių sovietams. Važiuoda
mas traukiniu iš Imatros ste
bėjau daaytus suomių namus, 
švarias sodybas. Visur tiek 
gausu miškų. Kalneliai apau
gę pušaitėmis, pro kurių tar
pą kyšojo plikos akmens uo 
los. Sortavala miestelis vidu
tinio dydžio, tarp mūsų ap
skrities ir valsčiaus miesto. 
Keista buvo žiūrėti, kaip žmo
nės čia važinėja vežimais su 
dviem ratais. Miestelis švie-
sus. Kokia marga jo rinka! 
Čia sukrauti stalai su suo
miškais peiliais, čia vel eiles 
smailianosių suomiškų batų — 
šliurių, siūtų iš elnio odos. 
Prie kitos (būdelės gali kavos, 
pieno atsigerti ar šiltos mė
sos prisivalgyti. Čia vėl pilna 
drabužių, žmonės klega, vaikš
čioja, renkasi. 

Ladogos ežeras 

Ladogos ežeras dabar visas 
priklausys sovietams. Jis tu
ri t ik . . . . 210 km. ilgio ir 130 
km, pločio. Jis užima tokį 
plotą, kaip trečdalis Nietuvos 
(be Vilniaus krašto). Tai di-
džiausis ir giliausis ežeras 
Europoje. Gilumo — yra vie
tų net 223 metrai. Teko juo 
pasivažinėti ir nakvoti jo sa
loje. 

Sėdome į nedidelį garlaivį, 
ir rangydamiesi pro gausyb 
salų saltlių plaukėme į ežero 
vidury esantį rusų vienuoly
ną. Kai kur ant salelių žmo
nės gyveno, kitur iš medžių 
viršūnių kyšojo Suomių ka
riuomenės sargybos bokšte
liai. Bangų supami nuplaukę 
40 kilometrų į pietus, pasie
kėme salas, kur įsikūręs Va-
lamo vienuolynas. Kiek čia [ 
daug ir kaip turtingai įreng
tų cerkvių. Rusų pirkliai čia 
ne vieną dešimtį tūkstančių 
rublių paklojo. Viena cerkvė 
statyta pagal Betliejaus baž-

pne siaurės ledinuotojo van- |tik apskaičiuoja, 
denyno. Čia daugiausiai žve-| būti diena. Ir "dieną" tada 
jai gyvena. Ypatingas jų gy- j reikia šviesa žibinti. Geria 
venimas. Teko lankytis jų I žvejai tada kavą, skaito, kor-
trobelėse paliai Petsamo fior- tomis sukerta, kol pavasaris 
dą (įlanką) — Liinahamary. išaušta. Tada iš po sniego 
Vasarą jie gausiai žuvų pri- ima lįsti aukšti gryno akmens 

Masonų Ložes 

sitrauko. Kartais banginiai 
tiek daug priveja į fiordą 
silkių, kad irklas tarp jų 
įbestas beveik nevirsta. Tik 
semk. Užtat banginių žvejoti 
čia neleidžiama. Jie naudingi 
— silkes veja iš vandenyno į 
pakrantes. Liūdnesnės dienos 
žvejams ateina žiemą. Juk tą 
sritis toli, toli Šiaurėje. Žie
ma čia naktis tęsiasi ištisus 

kalnai. Buvau į juos įkopęs. 
Ištisas akmuo, toks granitas, 
kad nė žoleles, saujos ^smėlio 
nepasemsi. O nuo jų Jfnatosi 
btrilbds vandens plotas — Siau 
rės Ledinuotasis vandenynas. 

K. J. Prunskis fJ/- L.) 

Ispanijos Ministerių kabine
tas nusprendė uždaryti maso
nų organizaciją ir uždrausti 
kitas slaptas draugijas. 

Nesigailėk aukos varguoli! 
sušelpimui, ji tau šimteriopai 
sugrįš. 

EEF ^ 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius; 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

"LATVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
" DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
4 * AMERIKA'' — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, Nęw York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis Codlege, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi-

HH nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargoninink%wSį|junga. Metams, $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renduejame susirinki 
manis, parems, vestuvėms ir vi 

šokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Rastinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

IVOIK S T l n i O 
1945 W-st 3 5 m Strret 

MODKKN 

eOVPLETK 

ADVAV **l> PMO O G K * m i 

VOmStt <0&HMM i'Kn B 
PM0KB LAPATCTH 2.M:< *? 

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMŲ MORGIČIU 

S S ž ^ 

K 

PINIGAI .Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporatiou, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

CHICAGO SAYINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. WESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKELs Seeretary 

eityje, taip ir šiuo kartu vis-Įnyčią, kita pagal Jeruzalės ir 

BRIGHTON PARK. — Ba 
landžio 28 d. turėjau "progos 
atsilankyti į rengiam^ kauliu
kų žaidimo pramogą, kuri į-
vyko p-nų Navickų namuose, 
kur susirinko gražus būrelis 
žaidėjų ir linksmai laika pra
leido ir ta pačia proga gra
žių sėkmių susilaukė. Tai di
delis nuopelnas p-nios Navic
kienės, jos visos šeimos ir ko
misijos. Kiek gražių ir įvai
rių dovanų, tiesiog galybes, o 
tai vis reikėjo įdėti darbo, jas 
gauti. 

Iš susirinkusių galiu, sprog
ti, kad p-nų Navickų šeima 
turi plačia ir nuoširdžią pa
žintį, galybes draugių ir drau
gų, kurie užjaut§, parėmė sa
vo tokiu skaitlingu atsilanky
mu. 

kas kuo gražiausiai pavyko. 
Taigi, priimkite visi malo

nūs prieteliai ir geradariai 
nuoširdžios padėkos Sodžius, 
ir jei sveiki sulauksite gegu-

\ U L Salos miškais apaugu
sios. Po juos karves, arkliai j 
ganosi, o kad ir nuklydusius 
surastų, jiems po kaklu skam
balėliai parišti. Griežtos tylos 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušiis naujus 
mos ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio casb. {mokėjimo, am 
lengvų mėnesinių išmokė j ima 
(Išgauna geriausi atlyginimą H 
Ftre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų),. Darau 
paskolas ant naujų k* seni} namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kn*p-
kitea prie: 

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

Tėvų Marijonų įstaigų. J K. 

jž6s 12-tos dienos, maloniai f laikydamiesi pramiegojo visi 
prašau ir kviečiu atvykti į[ kleleiviai naktį vienuolyno vieš 
Marijos Kalnelius, Hinsdale,; DUty. Ryto rusai vienuoliai 
III., kur bus išvažiavimas N e - j i m i s išlydėjo. Jie buvo su der-
kalto Prasidėjimo Seserų nau- j lingomis barzdomis, su juo^ 
dai, kurios darbuojasi prie j ^ ^ drabužiais, perjuostais 

šikšnos diržu, su ilgų aulų 
batais. Toliau į Šiaurę nuo 
Ladogos ežero gauna sovietai 
neplatij ruožų žemes, esančios 
į rytus nuo Merkjaervio ir 
Kuolajaervio. Tu**Jnįdu čia 
rusai kiek susiaurina vadina
mąjį Suomijos bonkos kaklą 
(Suomija truputėlį panaši į 
bonką) ir priartėjo prie Šve
dijos. 

Badaujantiems 
Kinams 

Pekino katalikų universite
tas kasdieną duoda 1,500 ?pie* 
tų. Šis miesto varguomenės 
šelpimai* per iiemą atseis 10,-
000 kinų dolerių. Šio kat. uni
versiteto socialogvjos fakulte
tas sudarė ąpecialią socialinę 
tarybą, kuri rūpinsis varguo
menės padėtimi. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTQJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystės su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Yai*ds 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehil l 0 3 1 8 

I 

..Ką Sovietai gauna šiaurėje 

Pačioje šiaurėje Sovietai 
Prancūzų katalikų inžinie- į gauna suomių, turėtąsias By

rių sąjunga turi 13^000 narių, ̂ bačio ir Srednio pusiausaiio 

Tai yra geriausi tr grasiausi automobiliai AraerOtod, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lrngvi išmokėjimai, teisingai patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobiliu, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
*U UILL U E E US" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, 111. 
Phone: VIRginia 1515 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

Barskis Furn i tu re House, Ine 
tmmm mOMM OF HMM FUIlNITLRir ŠOKM 19M 

174«-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 
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Svarbu Lietuviams 
Namy Savininkams 
Ir Taupvtojams 

Didelio džiaugsmo yra ir 
malonu pranešti -plačiajai Chi
cagos lietuvių visuomenei, 
kad viltis ir pasiryžimas, kt*-
ri buvo tik svajonėse, šiandie 
virsta tikra realybe. Su Nau
jų Metų pradžia, lietuvių spau 
doje pasirodė, kad Simano 
Daukanto Federalė Bendrovė, 
adresu 2202 W. Cermak Road, 
daro didelę pažangą kaip sko
linime pinigų ant 1-mų mor-
gičių taip ir taupymo sąskai
tose. Šiomis dienomis teko kal
bėti su viršminetos bendroves 
sekretorium Ben J . Kazanaus-
ku, kuris pareiškė, kad bėgy
je mėnesio laiko jau Simano | 
Daukanto Federalė Bendro
vė sieks milijono dolerių; apy
vartos. Tai tikrai yra didelio 
džiaugsmo mums lietuviams,, 
i r už tai turėtume dar smar
kiau susidomėti šios kilnios 
i r begalo svarbios finansinės 
įstaigos reikalais, kad ją iš
auginti į dar tvirtesnę ir tur
tingesnę. Už tai didelė garbė 
mums lietuviams, kurie turė
jome reikalus su Simano Dau
kanto Federalė Bendrove, ku
riai taip sumaniai ir gabiai 
vadovauja broliai — Jonas ir 
Ben. J . Kazanauskai su savo 
direktoriais. Jų rūpesčiu ir 
sugabumu daugeliui lietuvių 
pagelbėjo išlaikyti savo na
mus. Taigi, jei kas dar nore 
tų gauti paskolų ant lengvų 
išsimokė ji mų, arba pasidėti 
pinigus, už kuriuos Simano 
Daukanto Bendrovė išmoka 
tris ir paisę nuošimčių palū
kanų, dabar laikas naudotis, 
nes šioje įstaigoje pinigai ap-| 
d r a u s t i ik i $5,000.00 i r an t 
kiekvieno pareikalavimo, ka
da tik nori gauti, pinigai iš 
mokami. 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

BANDITAI, 
įsilaužę į Royalton viešbučio 
1&10 Jackson seifą, išsinešė 
apie $120. 

V A K A R 
prasidėjo kūdikių savaitė. Kū
dikių savaitė įvesta 1914 m. 
Chicagos Infant \Velfare So-
ciety. Šįmet ši organizacija 
praves mokslinę programą 
kaip teikti kūdikiams fizinį, 
protinį ir dvasinį auklėjimą. 

Š I A N D I E 
1,250,000 Cook county namų 
savininkų gaus nuosavybės 
taksų bylas, kurias patariama 
kogreičiausiai apmokėti Coun
ty namuose, kambarys 112. 

Š U N I M S 
leidimai 1940 metams bus iš
duodami trečiadienį. Leidimai 
baigsis balandžio 30, 1941 m. 
Leidimų kaina $3. 

dą vakare, galės pasiklusyti 
tikri gražios ir įdomios radio 
programos, kuri susidės iš 
linksmų pavasario dainelių, 
gražios muzikos, ir visokių 
įdomybių. Programos išpildy
me dalyvaus žymūs daininin
kai ir dainininkės, o prie to 

C L A S S I F I E D 
DIDELĖ PROGA 

jsigyti namą pigiai, š ta i šio pava
sario bargenai: 

WOODLAWN" 
Chicagos Universiteto apielinkėj, mū
rinis roomino: house, 35 kambariai, 
visi išrenduoti, rendos $300.00 į mė-
nesj, kaina tik $16,000. 

•u„ v- • I 3 augštų mūro namas. 3 no S gros smagi muzika, zmios, ( k a m b a r i u s
ų
 p i l g yW££ a £ Jam 

praneš imai , pa ta r ima i i r kit i skl<rns, randasi South Sideje, kai-
s . . 7 , . . . . . j na tik $5500.00. 

naudingi dalykai visiem pasi 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DIJSTLESS FLOOR SANDTSG" 
Apkainavinias Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas (ivnrantuotas 

Del Specialių Sąlypų 
šaukite Dabar 

COMPLETE FI/OOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

klausyti. Prie to bus gerų ži-

M 
mėnesį senatvės pensijos iš
mokėta 127,983 asmenims — 
470 daugiau negu kovo mėne
sį. Kiekvienam asmeniui per 
balandžio mėnesį išmokėta 
maždaug $20.54. 

Varg. Justas Kudirka, kuris ši vakarą vadovaus daliai 
Nek. Pras. Pan. švč. par. chorui, kurie išpildys muzikalę šio 
vakaro "Draugo" radio programos, 7:30 vai. vak. iš stoties 
W(IES (1360 kil.). 

BRIDOEPORT 
2 aukštų mūro namas, 2 po 5 kam-

•v -n i xr ,> < - J - , b a r i u s pasyvesimui, aukštas skle-
mų is Peoples Krautuves di-| p a s . stikliniai poriiai, kaina tik 
delio 24-rių metu sukaktuvių I J520*?-?0 

.v j . , z aukštu mūro namas, 2 po 6 kam-
išpardavimo, kur yra progos barius, kaina tik $2500.00. 

3 aukštų mūro namas, 3 po 4 kam 
V. ! v . v . , - •*. 

pasipirkti reikalingus namam 
reikmenis specialiai sumažin
tam kainom. Nepamirškite pa
siklausyti. 

Rep. XXx 

S A V O 
namuose, 1061 W, Harrison, 
prausykloj rasta negyva 57 
m. Mrs. Mary Kaskas. Del 
žaizdos galvoj, spėjama, jog 
perpuole ir prigėrė vonioj. 

P E R ] \*\*VĘ 
kovo mėnesį Illinois vieškelių 
policija suareštavo 936 moto
ristus, kurie sumokėjo $8,874 
baudos ir išlaidų. Tuo pat lai-

CHICAGOS ku areštuota 270 sunkvežimių 
ir valstijos policija ieško 13 vairuotojų, kurie nubausti 
metų Ruth Haeger, 4414 N. $75^ už perkrovimų. 
Newland. Jos tėvas ir ji bu- _, 
vo išėję pasivaikščioti, bet ne- S H E R M A N 
toli Narragansett ir Montrose' viešbutyj posėdžiavo 3,500 ju-
persiskyrė. Mergaitė negrįžo dėjimo ir saugumo ekspertų 
namo. 18 metinėj Midwest Safety 

konferenci joj . 

R A D I O 

Kas mėgsta knygas, tam 
netrūksta gero draugo ir iš
mintingo patarėjo. 

— Ciceronas. 

1 — 

barius, pečiais šildomas, kaina tik 
$4700.00. 
Mūrinis public garažas ant 3 lotu, 
žeme 10 metų atgal kainavo $45,000, 
dabar parduos už $17.000. Randasi 
gražio] vietoi Rrnith Sideie. 

' MA R QU ETTE P A R K 

PARDAVIMUI LOTAS 
Marąuette Parke, prie 70toa ir So 
laiman Ave. Kam reikalingas toka 
PUriai a t s i S a u k l t e t u °Jau. Parduosiu 
i*l»__gg^_Canipbetl Avenuo. Chicago 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui mažaa medinis namas. 
2 fletal po 4 kambarius. Gerame sto-
vyje. Atsišaukite: 

4118 South Maplewood Avenue 

I>IDELIS BARGENAS 
N o S n ? f i : L b i l n i a v « : ^ r o j vietoj. 
W i ? « . g r e i t U J a l k u Parduoti. Ats -
lAKMtt Street, tel. CAVąĮ 0945. 

K P l ^ ^ T ^ P A R K « APYUIY-
kšefau. ° t t a g l a l n u o H600.00 ^ au-

2 aukštų mūro namas, 2 po 5 kam- , »jp bunealows nuo $3500 00 ir au-
barius, garu šildomas, kaina tik k š č i a u -
$7500.00. 

M. J. KIRAS 
3251 S. Halsted St. 

TEL. VICTORY 0399 

Peoples Krautuve ruošia 
smagia pavasarinę radio 
programą.. 

Radio klausytojai, užsistatę 
savo radio ant stoties WGES, 
šiandie, antradienį 7ta valan-

Taigi, naudokimės proga, 
nelaikykime pinigų kur noris 
baksuose sudėtų be jokios nau 
dos, pasidėkite į Simano Dau
kanto Federalę Bendrovę, ad
resu 2202 W. Cermak Road, 
atsilankykite pas sekretorių 
Ben. J . Kazanauską, pasitei
raukite, o jisai maloniai su
teiks visas informacijas. 

Gana svajoti kas buvo pra
eityje, žiūrekiimes į ateitį, pa
tys sunkiai dirbdami taupote, 
duok progos ir savo sutaupy
tiems pinigams dirbti, kad 
jie padėtų ir neštų naudą, pa-
si dedamas į virsminetą įstai
gą ant trijų i r pusės nuošim
čių į metus. Nelauk, padaryk 
tai šiandie ar rytoj! B J K 

M E N O 
institutas vakar oficijaliai at
žymėjo 80 metų gimtadienį 
Lorado Taft sudedamas vai
niką prie garsios jo skulptū
ros "The Solitude of thė 
Soul." Skulptorius mirė 
metais . 

V E D Y B Ų 
leidimus išsiėmė: Peter Pau 
lauskas ir Adele Melauckas, • j . 
Louis Olie ir Anne Smetana, 
William Marcin ir Stella Ro-
kis, Albert Yurkus ir Mary 
Shmela. 

Di-Noo Mfg. Co. turi su-
konstruktavus didžiausį vi
sam pasauly foto aparatą. 
N u o t r a u k a s ga l i d a r y t i 5, pe-

s i ^ T 8 Pločio ir tiek pat ilgio. 
-Aparato stiklas (lens) sveria 
29 svarus, o visa» aparatas — 
penkis tonus. Aparatas vežio-

I įamas ant ratų. 

Užlaikome pilną eilę vyriš
kų marškinių, baltų ir mar
gų, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pasirinkimą ka
klaraiščių Jneckties). 

BRIDGEPORT KNITT1NG 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. , 

Milžiniškas Lenkų 
Paradas 
Ruošiama Lenkijos Šelpimui 

Ateinantį sekmadienį Chica
gos lenkai pirmą kartą po 21 
metų minės Lenkijos nepri
klausomybę, kai tuo tarpu 
Lenkija okupuota vokiečių ir 
rusų. 

Parade, tikimasi, dalyvau
sią į 150,000 Chicagos lenkų. 
Po parado maršuotojai susi
rinks prie T. Kosciuškos pa
minklo, Humboldt parke. 

Programoj dalyvausią Chi
cagos majoras E. J . Kelly, 
teisėjas E. K. Jarecki, Angli
jos konsulas Lewis Bernays, 
Prancūzijos generalis konsu
las Rene Weiller ir Lenkijos 
konsulas Dr . R ipa . 

Kraustosi 50,000 
Seimų 

Nuomos biurų pranešimu, 
gegužes 1 d. 50,000 Chicagos 
šeimų kraustysis į naujus bu
tus. 

Uždarbiams pagerėjus tūk
stančiai šeimų kraustosi į di-

| dėsnius butus ir daug kitų 
šeimų kraustosi į nuosavus 
namus. 

Amenbergo Taksai 
Gali Siekti £9,000,000 

Vakar į Washingtoną išvy-| 
ko prokuroras Wm. J . Camp
bell ir jo padėjėjas Austi n 
Hali, kur jie konferencijoj 
nustatys, kiek M. L. Annen-
berg skolingas valstybei už 
taksus. 

Kai kurių oficiozų manymu 
suma galinti siekti $9,000,000. 

Balandžio 23 d. Annenberg 
prisipažino esąs skolingas už 
taksus $1,217,296. 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kU.) 
7:30 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

• • * 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

TeL Willow Springs 1067 
SVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE'S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, 111. 

Blatz Pūsener ir Blatz Old Heidelb&rg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

JUMS NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI 

DYKAI! DYKAI! 
$50.00 vertes Radio su kiek

viena mašina pirkta per 
šį išpardavimą, 

1939 Chevrolet $395. 
1938 Olds. Tour. Sed.. .$295. 

(Su Radio ir Heater) 

1937 Ford $225. 
1936 Ford ..••. $185. 

(Su Radio ir Heater) 

1935 Buick Sed $245. 
(Su Radio ir Heater) 

1934 Plymouth Sed. • • $79.00 
2 Metai Išmokt't. License Dykai. 

Mutual Auto Sales 
2654 W. MADISON ST. 

Chicago, 111. Tel. KEVada 8488 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu namas: 6-6 kamb. su 2 karu 
guradžiu; pečiais apšildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3.650. Randasi ant 
I^aflin srat. arti 65tos. 

NORMAN GEYER & CO., Inc. 
6 3 i i South Ashland Avenue 

Tel. Repuiblic 2030. 

PARDAVIMUI 
Parduodu duonos kepyklą, su namu, 
arba vien tik biznj. Biznis Išdirbtas 
per ilg-us metus. Priežastis pardavi
mo — senatvė. 
2803 So. Emerald Ave., Chicago, 1111-
nois, telefonas Calumct 4959 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lao-
Hm. g«30 Rrmth Wt»ll»«»«» Rtr*»p* 

27 dviflačiai nuo $6000.00 Ir aukščiau. 
18 keturflačiu nuo $9500.00 ir aukščiau. 
Taipgi statome naujus namus Ir 

taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ka turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės pas 

C P. SUROMSKIS, 
6921 Sx>. Western Avenue 

Tel. Republic 371S * 
Vakarais Prospect 0176. 

MARQUETTE P A R K E 
Savininkas apleidžia Chicaga, ) I I 
dienų turi būti parduotas bungalow 
6832 S. Maplewood Ave.; 6 po I 
kambarius, šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave.. 1 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio. 2 garadžiai, ren-

s dos J mėn. $50.00. Abudu namus 
I parduosiu už teisinga pasiūlijimą. su 
i mažu Jmok«Mimu. C. P. Suromskls, 
• manager, 6921 S. Western Ave.. t e l 

Republic 3713. Namų telefonas — 
Prospect 0176. 

PARDAVIMUI ŪKIS 
160 akerų; 90 akerų dirbamos; 11 
budlninkų. Tuščia vieta; parduoda
ma už $63.00 už akerą. Jei norite 
mažiau Žem&s, galite pirkti 40 arba 
80 akerų. Didelis vasarinis rezortaa. 
Gera vieta. Žmogus gali padaryti 
gerą gyvenimą, bet aš per senas Ir 
negaliu dirbti. Cash kaina $10.000. 
Mr. John Schultz. Box 46, Route 1. 

Trons. Mlchigan 

PARDAVIMUI NAMAS 
Turime parduoti naujai perdirbtą 
5 kambarių cottage. Karštu vande
niu apšildomas. Prieinama kaina. 

Asišaukite 2117 West 23rd Street 
Chicago. 

RENDON OFISAS 
3243 S. Halsted St. — tinkamai 
profesionalui, grožio salionui, priė
mimo kambariui: apšildomas; ištai
sysime. Renda $20.00 \ mėn., teL 
RANdoImh 3072. 

REIKALINGA MOTERIS 
Reikalinga moteris norinti užsi

dirbti ekstra pinigų. Nepaprastas 
pasiūlijimas. T<pngvas darbas. Nėra 
solioitavimo. Nieko nereikia Jnešti. 
Uždarbis maždaug $25.00 į savaite. 

Šaukite: Mr. J. O'Bee 
Republic 6618 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Testnvėm, Krikštynom Ir Kito 
tdem Bankietam Suteikiam P * 

tarnavime. 

Uąį^BUm Patarnavlmaa Tlalem* 

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

Tel. Victory 9670 

I 
PARDAVT3IUT tflUS 

60 akerų ūkis, gera žemė ir ,bu-
dinkai. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeru 3251 Ro. Emerald 
Av»„ Ol i l fBgn, TM T e l V l o f o r v 4 \ 8 1 . 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FRftRRAL 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chlcasro 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL, 8887 

Tt̂ m. .T. Kazana n^kas. Raštininkas 

PARDAVIMUI NAMAS 
3436 So. Wallace; 4 fletų namas; 
4 kamb. pečiais apšildomi; Marinis 
2 karu guradžius; savininko telefo
nas Vincennes 0088, 7920 Vcrnon 
Avenue. 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų namas, po 6 kambarius. Ge
rame stovyje. 2 karų garadžiug. Alie
jų apšildomas. Tiktai $8.600 00 Atsi
šaukite: 6429 South Kolin Street 

PARI>AVTMTTT N A M A I 
MARQUETTE P A R K E 

4 fletų mūrinis namas su mūri
niu garadžiu; kampas; naujas 
$13.000. 

4 fletų, arti Marquette Park, pla
tus lotas; kampas; $10,000. 

Naujas 4 fletų namas; oetaeon 
front; bunpalovv stogus. 50 pSdų 
lotas; mūrinis grnradžius; tik 10 
metų senumo $11.350. 

8 fletu kampinis mūrinis namas, 
menesinS renda $318.00. Kaina tik
tai $16.500. 

Turime visokių mažu ir didesnių 
namų. Parduodame pigiai Ir mai
nome. Taipgi darome paskolas be 
komiSino Ir ant 4<#>. Teisingras pa-REIKAI.INGAS DARBININKAS 

Reikalingas darbininkas prie mažos tarnavimas užtikrintas. 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25c: 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

ūkės — singelis ar našlys. Turi mo 
keti vairuoti troką. Pagyvenimas ir 
mokestis. AtsiSaukit: S658 West 
l l l t h Street, tel. Beverly 0231, 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampinis, mūrinis namas. 4 kam
bariai gyvenimui ant vietos. Randa
si lietuvių ir kitų tautų apgyvento.1 

kolonijoj. Yra garadžius ir kiti pa
togumai. Parduosiu pigiai arba pri
imsiu j partnerius. 2301 South 
lieavitt Street. Chicago. 

PAIESKAU PUSININKO 
Paieškau pusininko prie išdirbystės 

Chas. Umieh, (Umikas) 
?500 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 6025 

Rytmetj ir vakarais 

RENDON TAVERNAS 
Rendon pilnai jrengtas tavernas pa
tikimu! žmogui. Gera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
Biznis gerai išdirbtas. Atsišaukite | 
savininką: 2257 West 23rd Place, 
trečias aukštas. 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

biznio, kuris galėtu vesti prekybą T u r i m o k 5 t i melžti karves. Pagei-
visoje valstijoje; taipgi mote.rs, naš- daujamas nevedęs žmogus Atsišau-
lės ar merginos, kiek suprantanti k i t e laišku: "Draugas", 2334 South 
angliškai ir norinti likti savininke Oakley Avenue, Chicago, III., Box 
Esu vienas ir sunku vienam blzn{| \ 0 073B. 
tvarkvtl. Rašykite antrašu: 
Snecialtv Mfer. and Sales, R.R. 1, 
West 87th St.. Oak Lawn, Illinois 

PARDAVIl\nJT BIZNIS 
Grosern5 ir bučern§, kampinis na
mas: kaina prieinama; renda žema. 
Pilnas ir geras stakas. Gera proga 

I lietuviui. Atsišaukite Laišku: 
"Draugas". 2334 So. Oakley Ave., 

1 Chicago. m . Box No. SS451. 

PARDAVIMUI ŪKIS 
Moteris nori parduoti 80 akerų ūkj. 
Dėl pilnų informacijų šaukite: Tel. 
NORmal 8288. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga
radžius. Tavarno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect S078. 
R E N D O N 7 DIDEUT KAMBARIAI 

ant antro aukšto; naujai išdekoruo-
ti; gražioj vietoj; prie gero kelio; 
labai žema kaina. 

11116 South Spauldkig Street 
TeL Cedarcrest 2933 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta pu
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s. 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 6883.< 

B M . — ENGlewood 6840. < 

F Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos. ; 

TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - £325,000.00 

Dabar mokam 3Vfe% •* P*-
detns pinigus. Dnodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATION 

O P CHICAGO 
JUSTTN MACKJEYOCH, Prea. 

Chartered by U. 8. OoTemmeot 
8AVTNGS FEDERALLT 

INSURED i 
4192 ARCHER AVENUE 

TEL. VIRGINIA 1141 

TALu: 9 Iki B p . fh Trečiad.: B 11d 11:00 p. 

f 

•cfttad.: 0 Iki 8;00 • . • . ) W 
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