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T R U M P A I 

Rašo A. Skirius 

Kovo 22 dienų Ii;tuvių tau
tai t nka prisiminti liūdną su-
kaktį. Tą dienų netekome 
mums brandaus Klaipčdoi 
krašto ir vienintelio uosto. 
I M I m. kovo 22 d. Lietuva 
j<~ga buvo priversta pasirašy
ti Klaipėdos atidavimo Vo
kietijai sutartį. Kitu atveju 
būtume netekę nepriklausomy 
b»>, kaip n teko jos Cvkoslo 
va k i ja ir Lenkija. 

Bolševikai susimeta spausti Suomiją 
- BRITŲ LAKŪNAI BOMBARDAVO ŠIĄ VOKIETIJOS LĖKTUVŲ BAZĘ 

Tuoj po sutarties, per tre
jetą dienų Vokietijos kariuo
mene palaipsniui paėmė visų 
Klaipėdos kraštą. Tai buvo 
lietuviams skausmo ir ašarų, 
diena. Didžiausiu sumišimu, 
nespėję likviduoti 'savo nuo
savybių, bėgo į nepriklauso-! 
mųjų Lietuvos dalį. Neipap*-
rastai skausmingai, su ašaro
mis, paliko Klaipėdą jaunuo
mene. — Prekybos instituto, 
Pedagoginio instituto ir ama
tų mokyklos studentai. J ie bu 
vo pamilę gražųjį. Klaipėdos 
pajūrį, jie gerai suprato, ko 
su Klaipėda netenkame, kuo 
ji mums buvo brangi. 

Klaipėda ekonominiu atžvil 
giu Lietuvai reikšmingesne 
už bet kuri Lietuvos miestą 
(n*t už Kaunu ir Vilnių). T r 
štai kodėl. Klaipėdos uostas 
buvo vienintelis, moderniškai 
įrengtas, Lietuvos išėjimas jū 
ra į platųjį pasauli. Tai Lie
tuvos vartai į pasaulį. Klai
pėdos uostas paskatino sukui 
ti Lietuvos karo ir prekybinį 
la ivyne Ypatingai prekybinis 
laivvnas smarkiai augo ir vv-

SUOMIAMS IŠKELIA 
NAUJUS REIKALAVIMUS 

užgrobti dar daugiau 
nukentėjusių suomių žemes 

STOKHOLMAS, kovo 21. |nų išvedimo klausimu. Taigi 
šiuose ipasitarimuose bolševi
kai iškėlė reikalavimą dar 
daugiau žemės atsiskelti nuo 

Iš Maskvos gauta oficialiai 
nepatvirtintu žinių, kad bol
ševikai susimetė iš Suomijos 
reikalauti daugiau teritorijų. 

Maskvoje yra Suomijos mi
sija, kuri ten pasikeitė su 
bolševikais ratifikuota taikos 
sutartimi ir tariasi naujų sie-

Suomijos. 
Čia spėjama, kad šis bolše

vikų reikalavimas nėra pas
kutinis. Pas sovietus sutartys 
yra be vertės. 

APIE 5 0 0 , 0 0 0 SUOMIŲ 
NUSIKĖLĖ Į KITAS VIETAS 

dvasia. Puiku jiems buvo sva 

Čia vaizduojama Vokietijos oro laivyno aazė y ra Sylt saloje, Šiaurės jūroje, ar t i Da
nijos pakrančių. Britų lakūnai puolė šias svarbesniąsias vietas: (A) uostas; (B) keltas iš
kelti iš vandens lėktuvus; (C) angaras ; (D) karininkų patalpos; (E) sportų aikštė; (F) 
kareivinės. (Acme telephoto). 

REYNAUDUI PAVYKO 
SUDARYTI KABINETĄ 

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
IŠKILMĖS ISPANIJOJE 

lrv 

PARYŽIUS, kovo 21. — 
Atsistatydinusio ministrų ka
bineto finansų ministrui Paul 
Reynaudui pavyko sudaryti 
naują, ministrų kabinetų. Taip 
pat pavyko kabinetan įtraukti 
ir buvusį premjerų Daladierį. 
J is sutiko būti nacionalinio 

stės'i. Per Klaipėdos uostų ė- """gmuo ministru. 
jo apie 80% Lietuvos ekspor- Reynaudo Kabinetas yra 

saniburinis. J in i, ina Įvairios 
politinės grupės. Bet kai ku
rios tų grupių dar neužtikri
no Reynaudo, ar jos rems jo 
naujų vyriausybę. 'Tomis die* 

i 

nomis šis klausimas bus iš
aiškintas. Kai kas spėja, kad 
naujas kabinetas greitai su. 

Klaipėdos pramonė buvo 
smarkiai išaugusi po jos at
gavimo (po 1923 sausio niėn. 
13 dienos). Be jau seniau iš
vystytos medžio pramonėm ce 
liuliozės, faneros ir statvbos 
medžiagos greitu tempu Lie
tuvos banko pinigais išaugo 
tekstilės (įvairių audinių) 
pramone ir alkoholinių gėri
mų gamyba. Tokiu pat tempu 
augo ir prekyba. I)ėl pagyvė
jusios pramonės ir prekybos 
Klaipėdos miestas per 1923— 
1938 m. laikotarpį išaugo iš 
30,000 į bUOOO gyventojų mie
ste. 

Kuršių Nerija a rba Neringa 
su savo aukštomis palaidomis 
smėlio kopomis, su kalneliais 
pušelėmis apaugusiomis, su 
gražiomis bandomis, plačiara-
gių briedžių, su puikiais regi
niais į Baltijos jūrų ir Kur
šių mares patraukdavo kas
met tūkstančius turistų ir va
sarotojų. 

sidurs su neįveikiamomis kliu 
t i mis ir turės vargo. 

Dana to, iš kelių naujų mi
nistrų sudarytas vadinamas 
karo komitetas, kurio pareiga 
bus griežtai vykdyti karų, iki 
laimėjimo, taip kad Vokietis 
jos naciai mj pasidžiaugtų 
Prancūzijos vyriausybėje įvy
kstančiomis atmainomis. 

Karo komitetų sudaro pat-
sai premjeras Reynaud, vice
prezidentas Caniille Chau-
tenups, saugumo ministras T)a 
ladieris, kolonijų ministras 
Georgės Maudei ir finansų mi 
nistras Lamour>eux. 

Naujam kabinete yra dau
giau kaip 20 ministrų. 

Prem. Reynaud yra po 
draug ir užs. reikalų minis 
t ras. 

HELSINKIS, kovo 21. -
Iš tekusių sov. Rusijai Suc 
mijos teritorijų — apie 18,-
000 ketvirtinių mylių, apie 
pusė milijono suomių skubo
tai nusikėlė į kitas Suomijos 
dalis. Tik kur-nekur likosi 
vienas kitas suomis, persiė
męs komunizmo ir bolševizmo 

MES SAVAIP VEDAME 
KARį SAKO STANLEY 

LONDONAS, kovo 21. -
Amerikoje ir kitose neutraJė-
se šalyse Anglija aštriais žo
džiais kritikuojama dėl jos 
neveiklumo šiame kare ir 
nevadavime Suomijos, kai tas 
vadavimas buvo galimas. 

Anglijos karo ministras O-
lhv r Stanley atsako į tų neu
tralių šalių individų kritikų. 
J i s stačiai storžieviškai (pa
reiškia, kad. Anglija kariauja 
savai's metodais ir nereikalin
ga neutralių valstybių nuro-
dymų, kaip turima kariauti. 

Anot Stanley, kas kita bū
tų, jei neutralės Salys issivil-

Į ktų iš savo neutralumo ir pri
sijungtų karan santarvės pu-

" * _ joti apie bolševizmo " r o m " , r Q j 
J ^ ^ *J *̂ '[ seje, tada ir kritikos butų p n 
kai jų sprando neslėgė čekfc ' i m t i n o s įr jos nuodugniai per 
tai. Atėjus bolševikams jie 
greit apsidžiaugs raudonąja 
santvarka. 

Suomijos vyriausybė be ma 
žiausio delsimo susimeta įgin 
kluoti naujus pasienius. 

SEVILft, Ispanija, kovo 21. 
— Pirmųjį kartų nuo 1931 m e 
tų čia atnaujintos katalikiš
kos Didžiosios Savaitės įspū
dingos iškilmės — bažnytinės 
apeigos ir procesijos. 

Atvyko tautos vadas gen.Į 
Fr. Franco, kurs iškilmėse už] 

. . . 
ims garbės vietų. Nes jis yra j 
Ispanijos išvaduotojas nuo 
bolševizmo. 

DANIJA PROTESTUOJA 
BRITAMS 
KOPENHAGENAS, kovo 21. 

— Britų lakūnai%nddami na
cių 'bazes Sylt saloje eilę bom 
bų išmetė Danijos pakrantė
se. Danija pasiuntė Anglijav 
protestų. 

Klaipėdos krašto .žemes n- Klaipedos miestas buvo vi 
kis yra aukštame lygyje. Vi- so Klaipėdos krašto ati tauti 
sa žemė nusausinta, gerai \-
dirbta ir daugumas jos labai 
derlinga, ūkių trobesiai mūri
niai, mechanizuoti ūkio dar
bai. I r nedulingas, smėlėtas 
Kuršių Nerijos žemės ruožas 
su smiltyne, Juodkrante ir Ni 
da yra tikros aukso kasyklos. 

nimo centras. Iš čia buvo va
dovaujamos visos krašto lie
tuvių organizacijos ir priva
tinės pradžios mokyklos, čia 
buvo spausdinami lietuviški 
laikraščiai. 

Viso to netikėtai netekome 
ir daugelis lyg užmiršo, lyg 

BRITŲ LAIVAI 
APLEIDO NEW YORKĄ 

NEW YORK, kovo 21. -
Britų keleivinis laivas Mau-
retania, 35,739 tonų, pereitų 
naktį slaptai apleido New 
Yorko uostų ir nežinia kur iš
plaukė. 

Queen Mary, 81,235 tonų, 
netrukus irgi išplaukė. 

Spėjama, jie plauks į Ka.« 
LONDONAS, kovo 20. nadų, ten bus įginkluoti ii 

Ispanija Anglijoje gavo pas- naudojami Australijos ka-
kolų 8 milijonų dol. sumoje, riuomenės transportui. 

NUSKANDINTAS OLANDŲ 
LAIVAS 
AMSTERDAMAS, kovo 21. 

— Anglijos pietrytinėse pa
krantėse nuo povandininės mi 
no's nuskendo olandų kubili-
nis laivas Pbobos, 7,412 tonų. 
7 igulos vyrai žuvo, o 49 išva 
duota. 

BRITAI SUSIKIRTO 
SU NACIAIS 
LONDONAS, kovo 21. -

Karo fronte Prancūzijoje bri
tų patrulis susikovė su vokie-
čių patruliu. Anot britų pra-

NACIAI NUSKANDINĘ 
9 BRITU LAIVUS 
BERLYNAS, kovo 21. — 

Oficiali vokiečių žinių agentu 
ra DNB šiandien pranešė, kad 
nacių lakūnai vakar Škotijos 
pakrantėse puolė britų karo 
laivus, lydinčiuosius preki
nius laivus. Anot DNB, devv-
ni britų karo laivai, 42,000 
bendro tonažo nuskandinti ir 
kiti du prekiniai laivai, apie 

i 

.11,000 tonų, sugadinti. 

Sako, naciams lakūnams 
pasitaikė ten užtikti visų 
plaukiančių laivų grupę. Iš
metus pirmųjų bombų, karo 
laivai išsisklaidę ir tada la
kūnai atskirai juos puolę. 

Matyt, šiuo žygiu naciai at
simokėjo britams, kurių la
kūnai prieš tai keliais atve-

žvelgiamos. šiapgi jos neturi 
jokios vertės. 

Stanley 'sako, Anglija žino 
kaip kariauja. O kariauja, 
kad padaryti galų vokiečių i-
dealams, kurie yra artimi hu
nų Atilos idealams. Užuot kri 
tikuoti tariamąjį Anglijos ne 
veiklumą, neutralės valsty
bės turėtų susiburti ir padėti 
santarvei sunaikinti Atilos i-
dealus. 

RADO TIK 
80 DOL. PINIGAIS 

PONTIAC, UI., kovo 21. -
Iškelta aikštėn, kad miręs Illi
nois valstybės viešųjų darbų 
direktorius nepalikęs jokio te 
'stamento. Jo palikimas — 
vien 80 dol. pinigais ir rekor
dai, kas kiek aukojo demokra 
tų partijos kampanijai valsty 
bėję 1936 m. 

Apie "purvo fondų" neras
ta jokių rekordų. 

KARAS — NEPAPRAS
TAI KLAIDINGAS 

NAUJAS SMŪGIS GALI 
TEKTI KOMUNISTAMS 

Čia vafsaros metu iš Vokieti- • apsiprato su tuo skaudžiu fa 
jos ir kitų kraštų vasarotojai! ktu. Kodėl? Todėl kad dar vi 
bei turistai atveža milijonus; suomenės nebuvo tinkamai su 
litų. Be to, dar nemaža nau-j prasta Klaipėdos krašto eko-
dos turėjome iš gerai suorga-j nominė reikšmė. Prisiminki 
nizuotos žvejybos. me. įvertinkime ir troškinu 

Klaipėdos kraštą vėl atgaut i . 

WASHINGTON, kovo 21. — 
Kongresmonas C. J . McLeod, 
resp. iš Mich., kongrese iškė
lė sumanymų (pravesti įstaty
mų, kuriuo turėtų būt už
drausta turėti savo kandida
tus nacionaliuose rinkimuose 
politinėms partijoms, nusista
čiusiomis ir agituojančioms su 
griaut i šiandieninę šalies val
džios formų. 

Rezoliucijos formoje įteik
tas jo sumanymas pirmoje 
vietoje nukreiptas prieš ko
munistų partijų, kur i atvirai 
dirba už politinį perversmų. 

šalyje. Prieš ketverius metus 
komunistų partijos turėjo 
kandidatų į prezidentų, Ear i 
Browderį, kurs teismo pripa
žintas klastoto pa'so vartoji
mu ir nuteistas kalėti. Vadi
nasi, Browderis kandidatavo 
į prezidentų podraug neigda
mas šalies įstatymus. 

Žinomas Dies komitetas, be 
to, iškėlė aikštėn visų eilę ko
munistų partijos neameriko-
niškų žygių ir dokumentinių 
įrodymų, kad partija darbuo
jasi Maskvos raudonųjų nu
rodymais ir įsakymais. 

LONDONAS, kovo 21. — 
Anglijos vyriausybė praneša, 

jais puolė nacių jūros ir tiro kad karas labai išlaidingas. 
nešimo, 7 vokiečiai nukauta laivynų bazes Sylt saloje. T a n i k i šioliai išleista jau apie 
ir vienas nelaisvėn paimtas. ™jos pakrantėse. [du bilijonai dol. vien karo me 

>T . . L. . , , .. .įdžiagai, amunicijai, 'sprogstan 
Naciai įvirtu a kad britai' v. . ,v . . . . .. . . 

_ , , . „ ciai medžiagai ir kitokiems 
lakūnai Svlt žiloje mažus J karo dalykams. 
nuostolius ipadarę. 

IŠLEIS VIENINGUMO 
PAŠTO ŽENKLĄ 
LONDONAS, kovo 21. — 

Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybės sutarė išleisti ben
drų šių abiejų šalių vieningu
mui (solidarumui) paminėti 
pašto ženklų. 

SAVANORIAI SUOMIJOJE 
HELSINKIS, kovo 21. -

Suomijos vyriausybė pakvie
tė amerikiečius, kanadiečius 
ir australus savanorius ilgiau 
pasilikti Suomijoje — pasie
nių sargyboje, Suomiai ka
reiviai reikalingi šalies atsta-
tvmui. 

ROMA, kovo 21. — Italija 
su Rumunija padarė sutartį. 
Italija šiemet iš Rumunijos 
gaus 470,000 tonų skystojo ži
balo. 

PRADĖTA KOMUNIS
TAMS BYLA 

PARYŽIUS, kovo 20. 

U. S. UŽDARĖ KONSU
LATĄ VARŠUVOJE 

WA$HINGTON, kovo 21. — 
J. A. Valstybių vyriausybė 

Čia pradėta nagrinėti 44 ko- u ž d a r ^ s a v o konsulatų Varšu-
munistams iškelta byla. J i e 
kaltinami šalies išdavimu. 

Teisme yra tik 35 kaltina
mieji. Kiti 9 nesurasti — pa
sprukę į užsienius. 

voje. Konsulas su savo perso-
I nalu išvyko Berlynan. 

Vokietija reikalavo uždary 
ti konsulatų, kas ir atlikta. 

VIENAS PRIGĖRĖ, 
DU KITI IŠVADUOTA 

Sniego audros laiku vakar 
iš Detroito skridęs į Chicaga 
lėktuvas įkrito Michigano eže
ran. Vienas asmuo . miskem 
do. Išvaduotas vairininkas ir 
kitas keleivis. Abu sužeisti. 
Skrindant paklydo. Nelaimė į-' 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De

besuota, numatoma daugiau 
sniego ir šalta. 

Saulė teka 5:51, leidžinsi 
vyko už 9 mylių nuo krašto. G:04. 
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Bendradarbiams ir korespondentams rastų negalina, 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprtsiunčianta tam tiks-
lul pairto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig save uuožutros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrastin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Eniered as Second-Class Mautr Marčia SI, 1*16, at 
Cnicago, liiinois L'nder tne Act of March $, 161$. 

gėsiu parode tikrąja krikščioniškąją, artimo1 

meilę. Jis išpildė Dievo įsakymą — myliti į 
savo artimą, kaip pats save, jis vertingai 
praleidžia šventąją Saraite, kmioj minimt I 
Kristaus kančią ir mirtį. Kun. Jtfeinecke ge- :^r= 
rai žinojo, kad Kristus mirė ant kryžiaus! 
dėl visų tautų išganymo, mirė iš begalines 
meilės visiems žmonėms lygiai. 

Šiais laikais reikalinga yra daugiau tokiu 
darbų ir pavyzdžių, ko*q parode kun. Mei
necke. 

K r i s t e Žodžiai Nuo Kryžiaus 
Rišo Gintaras 

VI-"Atiikta" 

^ I KOD£L AMERIKOS KONSTITUCIJA YRA 
PUIKIAUSIAS DOKUMENTAS 

Uladstonas, vienas iš žy-jnių atstovus, kuriuos žmonė* 
miausių Anglijos diplomatų, patys iirenka. 
apie Amerikos Konstituciją1 

pasakė, jog j i yra "puikiau-

Užvakar Chicago Herald-Anierican save 
vedamajame straipsnyje labai gražiai para
šė apie šį įvykį, visai vymisiai įvertindamas 
Amerikos demokratiją. Jisą toks įvykis ga 
1 i irias tik demokratiškame krašte, vokieu 
joj šiandien kunigas tikrai skaudžiai būti, 
nubaustas už žyduko gyvybės išgelbėjimą 
Sovietų Rusijoj už savo mfcš&onisKosios ar 
timo meilės darbą kunigas būt buvęs sušau
dytas. 

Šiame demokratiškame krašte kun. Mei 
neckiui ir katalikai ir nekatalikai ovacijas 
kelia. 

Minime didžiosios pasaulio tragedijos Kris
taus mirties ant kryžiaus sukaktį. 

Sąmoningi krikščionys liūdi, daro atgailą 
ir kelia savo maldas prie Jėzaus, kuris savo 
kančiomis ir traginga mirtimi *rrmnftmft dan
gų atidarė. 

Palyginti, trumpai Kristus gyveno ant že
mės. Tačiau savo mcksiu labai aiškiai nuro
dė, kaip reikia gyventi ir dirbti, kad visi 
žmonės viens kitk mylėtų, kad visur lygybė 
viešpatautų, kad vieni kitų neskriaustų, kad 
vieni kitiems padėtų amžinąjį gyvenimą lai
mėti 

Nors ir mokslu, ir savo gyvenimu, ir dar
bais, ir net stebuklais Kristus įrodė savo 
dieviškumą, įrodė, kad Jis yra atsiųstas vi
sų IdGfOtiių būvį pagerinti ir išganyti, bet 
žmonės Jį išdavė, nuteisė, kankino ir prie 
kryžiaus prikalė. 

Tik nedidelė žmonių dalelė pasiliko išti
kima Kristui, pasiliko prie kryžiaus, ant ku
rio Jis mirė. 

Kas šiandien daresi aplink mus? 
Vieni stovi prie kryžiaus, dideliu susikau

pimu minėdami Kristaus Kančios ir Mirties 
sukaktį, kiti abejonėse paskendę, treti nie
kina kryžių, niekina patį Išganytoją, išnau-
jo Jį prie kryžiaus kala. 

Kristaus Įpėdinis ir Kristaus įsteigtos Baž-
nybios Galva — Šventasis Tėvas šaukia tau
tai ir visą žmoniją eiti Kristaus nurodytais 
keliais, mylėti savo artimą, gyventi taikoje 
ir krikščioniškoje meilėje, bet gerai žinome, 
kas pasaulyje darosi. 

Vieni iš mūsų eina prie Kristaus, Taikcs 
Karaliaus, malonių prasyti, melstis už taigą 
ir gerovę, stengiamės savo artimą mylėti, 

~jam padėti, kuomet kiti, pasigalandę ginklus, 
eina į mūšių laukus ir vieni kitus žudo. Ar
timui nepadedama, bet jis yra žudomas. 

Popiežius Pijus XII kalba apie taiką, bet, 
štai, Hitleris, Mussolinis, Stalinas skubiai 
tariasi, kad didesnį karą pakelti, kad dau
giau kraujo pralieti, kad daugiau užgrobti, 
pavergti, sunaikinti, kad Kristaus Bažnyčiai 
didesnį smūgį užduoti. Griūva šiandien visi 
tie vyriausybių kabinetai, kurie nepakanka
mai griežtai kariauja, kurie apie taiką, kad 
ir ištolo, užsimena. Pasaulis, persisunkęs bai
siu, pagonišku kerštu, ištroškęs nekalto žmo
nių kraujo, išnaujo kala Kristų prie kry
žiaus. 

Kalė Kristų prie kryžiaus, liejo Jo šventą 
kraują, bet Jis, mirdamas, ne keršto, bet mei
lės žodžius sakė. Jis šaukė — "Trokštu"... 
trokštu taikos, gerovės, išganymo ir dėl to 
mirštu... Tai meilės ir vilties žodis. Tai žo 
dis. kurs mirtį nugalėjo. Jis nugalės ir šių 
dienų viso pragaro jėgų sukilimą prieš žmo 
nių laisvę, gerovę, lygybę ir prieš patį Kris
tų ir Jo Bažnyčią. 

Liūdna Sukaktis 
Lygiai prieš metus, būtent kovo 22 d. Lie

tuvos valstybei buvo užduotas labai didelis 
ir skaudus smūgis. Vokietijos naciai atplėšė 
nuo Lietuvos vienintelį jos uostą Klaipėdą 
su visu tuo kraštu. 

Tai skaudi ir tikrai liūdna su&aktis. 
Bet, kaip 1920 m. po Vilniaus krašto už 

grobimo mūsų tauta nenustojo vilties jį kuo 
met nors atgauti, taip ji tikisi, kad ateis lai
kas, kuomet ir vėl teisybė ims viršų ir Klai 
pėdos kraštas, ar vėliau ar anksčiau, ir vėi 
sugrįš prie Lietuvos. 

Reikia tik, kad tauta būtų vieninga, gerai 
organizuota ir budėtų. Taip pat būtinai rei
kia, kad Klaipėdos krašto lietuvių tautinė 
sąmonė išliktų gyva, kad nenutrūktų jų ry
šiai su Nepriklausomosios Lietuvos visuo
mene. 

Vilniaus krašto lietuviai, nežiūrint bai
siausių persekiojimų, išliko tautiškai gyvi, 
nes dirbo ir kovojo su dideliu pasišventimu 
ir nepaprastu ryžtingumu. Jie laimėjo. Vil
niuje jau plevėsuoja Lietuvos vėliava! 

Reikia tikėtis, kad tokio pat pasišventimo 
savo tautai parodys ir Klaipėdos lietuviai. 

Jau baigiasi ilgas Kristaus; parisi?jais ir visokiais prie-
merdėjimas ant kryžiaus. Mir- šais, — su Judošiais, kurie 
tis turfe apvainikuoti visus mirs išduoda, — su Petrais, 
Jo kentėjimus. Mylėdamas kurie mūsų išsigina, — ^u Pi-
mus, Jisai mylės mus iki lotais, kurie mus smerkia ne-
galo. Kad įrodyti Savo dide~! teisingai, — su miniomis, kū
lę meilę, V. Jėzus guldys Sa-1 rios apjuokia ir pasityčioja 
vo galvą už mus. Seniau Jis; iš mūsų. 
sykį išsireiškė apaštalams.! Bet kaip elgiamės tokiuose 
1 'Niekas neturi didesnės mei-1 atsitikimuose 1 Ar panašiai 
lės kaip tą, kad kak guldo j kenčiame, kaip kad Kristus 
savo gyvybę už savo priete-j kentėjo? Ar 'sekame Jo pa-
lius". Dabar atėjo ta valan-j vyzdžiu ant kryžiaus 
da atsiskirti su šiuo pašau-j lės 

«<' Duoda k k k vienam žmogui 
šias (laiba., žmogaus proto l a i s v e - , U u o d a l a i s v * t i k i * -
atliktae pabirtu laiku". Pri- ma™> l*hmis i r * * « * « * 
BimimUmi Gladstono žodžiu. į 'R»8 l n» ^ P " ' " * " **į* 
noriu* atkr.-ipti žmonių atv i lma*>. d u o < l a ™ e m s •»•«** 
dų į mūsų konstituciją 

J i buvo paruošta susirinki 
me, sušauktame 1787 m. ge 
gūžės mėn. 25 d., baigta \>i 
metų rugsėjo 17 d- Uarsiau-i 
to laiko amerikiečiai dalyva
vo tttdse susirinkimuose. Tarp 

saugoja motiniškumų ir laik» 
pilietystę ir namus draugijos 
pagrindais. FLIS. 

Šauliu Sąjungos 
Istorija 

• 

liu. Jėzus taria: "Atl ikta ' ' 
ir, nulenkdamas galvą, ati
duoda dvasią. 

Baigtas buvo atpirkimo 
darbas, — kaina užmokėta, 
atgaila išpildyta, ir dangaus 
vartai vėl atsidarė prasikal-

įr atleidimo pavyzdžiu! 
ne, tai laikas susiprasti, 

ir pasimokyti iš Kristaus žo
džių ir darbų. 

"Atl ikta" . Su kokiu džiau
gsmu galėsime kartoti tą žo
dį, mūsų gyvenimo saulutei 
nusileidžiant, jei mes ištiki-

tusiai žmonijai. Tai buvoj mai dirbome Dievo daribą čia 

KAUNAS. — Saulių Hąjun-
jų buvo George Washington,į ga, minėdama savo darbo ir 

mei- Benjamin Franklin, Jamesj gyvenimo 20-ticg metų sukak-
Madison, A. Hamilton, Rogei tuves, išleido istorini leidirų 
Sh-erman, Robert Morris, Ja- "Šaulių Sąjungos Istorija''. 
mes Wil'son ir Charles Pinck-
ney. 

Taigi, konstitucija buvo 
darbas atliktas geriausių A-
merikos protų per tris ir pusę 

Knygoje trumpai aprašytos 
šaulių kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybes, Šaulių Sąr 
jungos karinio mokymo ir 
kultūros darbai. Taip pat kny 

Kristaus mirties nuopslnai. 
Tikrai Jis galėjo sakyti: "Tė
ve, atlikau darbą, kurį Man 
pavedei". 

O mes? Ir mes turime savo 
darbą atlikti čia ant žemes, 
tai yra, privalome savo dū-

žemej?, t. y., išganydami ii 
savo ir kitų dūšias. 

Dieve duok, kad kiekvienas 
iš mū'sų galėtų sakyti šv. Po
vilo žodžiais: "Kovojau gerą 
kovą, pabaigiau bėgti, išlai
kiau tikėjimą. Gale man ati-

šią išganyti. Beeidami gyve-j dėtas teisybes vainikas, kurį 
ninio keliu, susitinkame su] duos man — Viešpats". 

VII-"Teve, į Tavo rankas Aš atiduodu Savo 
dvasią". 

Kristaus žemiškas gyveni- galėjo pačią mirtį ir grįžo j 
mas tuoj pasibaigs. Mirtis ne- Sa.vo Tėvo garbę, 
užilgo nukirps gyvybes giją. Kristaus sekėjai, prieikime 

mėnesio, todėl ji toks įdomus goję aprašytas vienas Šaulių 
ir pilnas dokumentas. Sąjungos piaeities reiškinių 

Amerikos Konstitucija: — bendradarbiavimas su A 
1'Suvienija atskiras valsti- merikos lietuviais. Knygą rė

jas į vieną tautą, tas suvie- dagavo Vytauto Didžiojo U-
nijimas yra visų gerovei; į- niversiteto privatdocentas is-
steigia valdžią, kurią valdo-
mi žmonės valdo. 

"Nusta to balansą tarpe fe-
derales valdžios ir valstijų 
valdžių, ir kad nors kartais 
praeityje nesykį susikirto1, bet 
užlaikytas per šimtus metų. 

"Aiškina valdžios tris da-

torikas dr. Jonas Matusas. 

Knyga įdomi. Ją galima už
sisakyti Lietuvos Pasiuntiny. 
beje Vašingtone arba Lietu
vos Konsulatuose. Knygo* 
kaina su pristatymu (paštu) 
į namus GU amer. centai. 

Liet. Pasiuntinybe 

Bet nori Jis dar vieną pamo
kinimą palikti numylėtai žmo 
nijai. Jis parodys mums kaip 
reikia mirti. I r ^Jezus sako: 
"Tėve, į Tavo rankas Aš ati
duodu Savo dvasią". 

Už Bloga Geru Atsimoka 
Šveicarų laikraštis "Journal Montreuy' 

vedamajame pabrėžia, jog Vilniaus a tgav-
mas yra tik sostinės grįžimas prie motinos 
tėvynės. Supažindinęs su Lietuvos laimėji
mais nepriklausomo gyvenimo metais, laik
raštis pareiškia: "Lietuva užima tiek isto
riškai, tiek kultūriškai garbingą vietą kitu 
tautų tarpe. Kaipo laisvi piliečiai švcMsa r ie
čiai linki Lietuvai išlaikyti šią vietą amži
nai, >» 

Žem vos socialistų dienraštis "Peuple ' ra- | 
šo; "Lietuva niekuomet nepripažino Vilniau-
okupacijos, Vilnius per amžius buvo Lietu
vos sostinė. Priimdami atbegelius, lietuviai 
geru apmoka už padarytą jiems blogą". Lie
tuvių kalba, pažymi laikraštis toliau, yra 
gyvas senos indoeuropiečių bendruomenės 
liudininkas. 

Vakar Jis sakė Savo apaš
talams: "Aš išėjau nuo Tėvo 
ir atėjau į pasaulį; vėl palie
ku pasaulį ir einu pas Tėvą". 
Kristus vėl grįžta į Savo Tė
vo namus, pabaigęs išgany
mo darbą. Tuos paskutinius 
gyveninio žodžius Jis dažnai 
kartodavo prie Marijos kelių, 
kai dar vaikutis buvo, ir mir
tis rado Jį ištariant tuos pa-

\ čius jaunystės žodžius. Gy
vendamas žemėje Kristus pa
sitikėjo dangiško Tėvo glo
ba, ir mirštant ta viltis ir pa
sitikėjimas Jo neapleido. Bai
su buvo mirti prieš Kristaiic 
laikus, bet žmonės daugiau 

_\nebijos mirties. Juk Jie per-

Tikroji Artimo Meile 
Šiomis dienomis laikraščiai pilni gražiau

sių atsiliepimų apie vienuolį kunigą Paulių 
Meinecke iš San Francisoo, Cal., kuris, pats 
dar labai būdamas silpnas iš po ligos, davė 
savo kraujo 12 metų amžiaus žydukui (ehi-
cagie&ui/ Sheldcn Bellafsky. 

Reikia neužmiršti, kad kun. P. Meinecke 
yra vokiečių kalmes. 

Jis nepaisydamas savo kilmės, ir taipgi 
nepaisydamas, kad Bellafsky yra žydas, ku 
riuos Vokietijos naciai taip skaudžiai perse
kiojo, nesigailėjo jam savo kraujo, išstatyda
mas savo gyvybe į didelį pavojų. 

Giesme-Himnas 
Arkivyskupas Metropclitas J . Skvireckas 

aprobavo giedoti bažnyčiose vietoje tautos 
himno šiuos Maironio žodžius, kuriems mu
ziką parašė Sasnauskas: 

Apsaaigok, Aukščiausias, mūs mylimą šalį. 
Kur mūsų sodybos, kur bečių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali, 
Mes Tavo per amžius šios žemės vaikai! 
Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios 

Tėvvnės, 
Maloningas ir galingas per visas gadynes! 
Ši daina jau seniai yra vadinama antruo

ju mūsų tautos himnu. Gražūs žodžiai, ga 
linga garsaus mūsų kompozitoriaus Česlovo 
Sasnausko muzika kelte kelia klausytojų 
dvasią. Ir, ištikro, tinka giedoti ir bažnyčio 

prie kryžiaus, ant kurio iš
tiestas mūsų Išganytojas, ir 
pažvelkime į Jį dar vieną 
kartą, pirm negu mums Jo 
kūną ir nuneš p'alaidoti. Pa
balusiame kūne Jo žaizdos žy
di, kaip raudonos rožės.-Jo 
akys aptemusios — tos akys, 
kurios šviatė vientik meile ir 
pasigailėjimu žmonėms. Jo> lū
pos nutilusios. Jo ausys jau 
nebegirdi paliegėlių dejavi
mų, nuliūdusių verksmų ir 
varguolių bėdų. Tos rankos, 
kurios palaimino mažutėlius, 
jau stingsta, tartum norėda
mos apkabinti iš meilės visus 
pasaulio nusidėjėlius. Tos ko
jos, kuries nenuilstamai ve 
dė Kristų pas ligonius ir pa
klydusias Jo aveles, jau at
liko paskutinę kelionę. Kris
tus, mūsų Karalius, miręs ant 

! kruvino sosto. 

Kai ateis laikas mums at
siskirti su šiuo pasauliu ir 

• palikti visa, idant atiduoti 
| Dievui gyvenimo apyskaitą, 
I lai paskutiniai mūsų žodžiai 
būna: "Tėve*, į Tavo rankas 

I aš atiduodu savo dvasią". 
Baigta tragedija ant Kal-

i varijes kalno. Išgirdome pas
kutinius Kristaus žodžius. 
Paskutinį sykį pažvelgę į V. 
Jėzų, mes žinome, kad Jis il-

| sisi Dievo Tėvo prieglobsty. 
i je. O Jėzau, dūšių numylėto-
jau, lai mūsų sielos ir sielos 
ištikimųjų ilsisi Tavyje per 
amžių amžius. 

lįg _ įstatymdavystinę pildo 
mąją ir teisiamąją — taip 1940 m. kovo 1 d. 
aiškiai išdėsto , kad viena da
lis kitos negali peržengti. 

' 'Aprūpina įstatymų paruo
šimą ir išpildymą. Ne pagal 
karališkų teisių arba pana-! dažniausiai gyvenimo 

Kzd užlaikius gyvenimo 
lygsvarą, reikia vienodai su
tikti laimes ir nelaimes, nes 

lauš autoriteto, bet per lmo4 lydi nelaimės. j 

Naujos Masinos Atvaizdas 

Naujasis Prancūzijos prem-

Išmintmgas tyli. Tylėjin^ 
j yra geriausias vaistas prie^ 
j apšmeižimą. Tylėjimas dau^ 
j pasako. Kuris neturi gabam 
I liežuvio, tas turi gabias rai.-
j kas. Leisk kiekvienam sa\# 
j karnai. 

se. Nesusiklaidinkime, ši giesmė, nors ir r a - i j e r a s įr aršus nacizmo prie-! 
ginama giedoti bažnyčiose tautinių ar kito-1 Beynaud. (Acme te-i Duok Dievui laisvai iš i * 
kių sveneių progomis, n neužims tikrojo niu-, •» x a u l i C ' u a u u ' v • . .v . 
sų tautos liimno vietos. |lephoto) vęs ir 1 viso ką turi. 

"Draugo" Spaustuves Masinti Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina fcaadie* 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume nauj% 
moderniausią LINOGRAPH mašiną. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui y 
aeš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROVĖS GAR 
SĖS NARIUS, b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimai, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašinty 
Fondo prisidėti pagal išgales. 
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PAS JAUNIMO VADUS 
IŠ pasikalbėjimą su Nikodemu Kuliu. 

LIETUVOS JAUNIMAS IŠ MARIANAPOLIO 
GYVENIMO 

Šaltoji Naujosios Anglijos 
žiema greit danginąs; iš puoš-

Ką pavasarininkai veikia? 

Šiandieninių pavasarininkų darbas yra platus, sunkus 
ir sudėtingas. J ie daro susirinkimus, kuriuose skaitomos i nių Marianapolio alėjų ir bai-
paskaitos, referatai, mokomasi dainų, giesmių, sakomi rao- giantis tirpti sniegas prana-
nologai, ruošiami vakarai. Vasarą ruošiamos ekskursijos, i sauja sparčiai besiartinantį 
kongresėliai, sporto šventes. Kai kurios kuopos turi savoj pavasarį, (ireit gražiosios mū 
bitynus, prižiūri bites. Kitos kuopos laiko savo krautuves, 
kooperatyvus ir kitus biznius. Kad darbas geriau vyktų, 
kuopos esti paskirtytos į kaimų kuopeles, kuriose ir gyvai 
verda darbas, kai kurios kuopos tur i po keliolika kuopelių. 
Visų darbą reikia prižiūrėti, suderinti, palaikyti. Žiema da-

I romi įvairūs kursai, kur išmoksta kaip veikti, kituose i-mok- tuviška daina. Kažkodėl šis 

RIRI IR LULU 
(Tęsinys) 

Lulu, kuri tuo kartu me
chaniškai pasilenkė prie an
tros bulkos, paskirtos jos 
draugui, perstoją valgyti, nu-

ją Tokios akys juodos, 
auks ines . . . . 

Paskutinius žodžius tik 
šnabžda taria, baisas jam lūž
ta, nutilsta. Į ją nebežiūri. 

sų kolegijos aikštes ir sodai 
pražydės stebuklinguoju pa
vasario grožiu, ir žaliuose 
šlaituose suskambės lietuviški 
balsai ir nuaidės skambi lie-

Šv. Mykolo parapi jos var
gonininkas Nikodemas Kulys 
y ra ne tik muzikos bet ir 
spaudos darbo mėgėjas. Da
bar jis redaguoja mėnesinį 
vargonininkų organą "Muzi
kai Ž in ias . " Taip pat jis bu
vo i r y r a mėgėjas organizaci
nio darbo. Tai įvertindamas 
aukščiau negu asmeniškus da
lykus, vykstu padaryt i pasi 
kalbėjimą. 

parapijoj — toje pačioje pa
rapijoj iš kur atvyko ir da
bartinis mano klebonas kun. 
J . Šaulinskas. Į Ameriką at
važiavau prieš pa t karą, 1914 
metais. 

Stabtelėjau ties 1850 \V. 
Wabansia \ A v e . ir paspau 
džiau skambutį. Tuoj red. N. 
Kulys at idarė duris ir šiek 
fiek nustebęs įsileido. Labai 
užimtas, ekspedicijuoja "Mu
zikos Žin ių" kovo mėnesio 
numerį, kurio vedamasis vėl 
" d e d i k u o t o s " man. 

— Kokiose dabar organiza
cijose dirbate? 

— Tenka dirbti visose pa
rapijose organizacijose. Žino
ma daugiausia laiko pašven
čiu parapijos chorui, Vargo-

sta gintis nuo priešo, geriau ūkininkauti ir šeimininkauti. 
Pavasarininkijos veikimą palaiko jų leidžiami laikraš

čiai. Vyrams eina " P a v a s a r i s / ' mergaitėms "L iepsnos , " o 
vadams " J a u n i m o V a d a s . " Pavasarininkus globoja Lie
tuvos vyskupai, o daugiausia padeda dirbti ir daug lėšų 
paaukoja jų dvasios vadai kunigai. Kad darbas geriau sek
tųsi Kat . Veikimo Centras skiria instruktorius, kurie lan
ko kuopas i r visokiais būdais padeda pavasarininkams veik
ti. Mergaitės pavasarininkės savo darbui palengvinti iš
leido veikimo vadovėlį "Veiklioji Pavasar in inke" 400 pusi., 
kurią paaukoju " D r a u g o " Redakcijai, kad ji dažniau ga
lėtų supažindinti savo skaitytojus i r visus lietuvius, kas tik 
atrodys iš tos knygos naudinga. Didelis dėmesys kreipia
mas į pavasarininkų religinį gyvenimą, mėnesinę Komuni
ją, uždaros rekolekcijos, šventes palaiko jaunimo dvasia ir 
uždega juos darbui. Lietuvos pavasarininkai yra padarę 
bendradarbiavimo " v e s t u v e s " su [Amerikos lietuvių vyčiais, 
tik tas bendravimas labai nežymiai reiškiasi, nežinia dėl 
kieno kaltės. 

Kun. S. Raila 

leidžia apkramtytą ridikėli.) Akys liūdnai bė^a tolyn. Voi 

Iš L. U. C. gyja-

nininkų ir Chorų Sąjungai bei i A r t ė j a n t kovo 23 diena 
"Muzikos Žinioms." j t o , i Q vQrU • , , - V n i i 0 . n. 

— O kiek Vargonininkų 
Sąjunga turi narių? 

— Dabar Vargonininkų Są
jungai priklauso 63 vargoni-
ninkai — tik vyrai. 

— Kodėl t ik tiek, juk pa-
Dabar imuosi savo žiinmli?-' rapijų yra apie 110? 

tinės pareigos ir darau pa^i 
kalbėjimą spaudai. 

. . — Kaip senai leidžiamos 
"Muzikos ž inios" ir nuo ka
da jas redaguojate? 

— Po Clevelande įvykusio 
vargonininkų seimo, 1934 mo
ta is pradėta leisti " M . Ži
n ios . " Tame seime buvau iš
rinktas Vargonininkų Sąjun
gos sekretoriumi kar tu ir 
" Muzikos Ž in ių" redakto
riumi. 

— Kaip senai vargoninin
kaujate? 

— Nuo 1923 m. Pirma, iki 
1925 m. buvau vargonininku 
Waukegan, 111., o nuo 1!*2T> 
metų iki šiol esu šv. Mykolo 
parapi jos vargonininku. 

— Kokiose lietuvių? organi
zacijose teko dirbti? 

— Daugiausia teko darbuo
t i s Lietuvos Vyčių kuopose. 
Pirma priklausiau Grand 
Rapids kuopai, o vėliau 16 
kuopai Bridgeporte, Chicagoj. 
Keletą meru buvau 16 kuopos 
sekretoriumi i r už darbštumą 
buvau gavęs dovaną. 

— O kur Jūsų tėviške? 

— Matote, kai kuriose pa
rapijose vargonininkauja mo
terys. Papras ta i kai kurie ar
kivyskupai draudžia mote
rims giedoti bažnyt in iameL k o v o 3 1 d i e T U J ' 2 : 3 ° p* p* B e~ 
chore ir neleidžia vargoninin
kauti. Šios vasaros Kunigų 

h 
kada žada įvykti Volley Bali 
rungtynės tafp L.U.C. mer
gaičių ir vyrų, dauguma yra 
susirūpinę būsimais rezulta
tais. Mat, praeitais metais 
mergaitės vos keliais punk
tais pralaimėjo. Šiemet gali 
atsitikti taip, kad jos laimės. 
Taigi, bus įdomu pamatyti, 
kaip kuriems seksis. Rungty
nės įvyks Gage Park gim
nastikom salėje, 8 vai. vak. 

L.U.C. susirinkimas ivyks 

Daug tikimasi iš to 
"Vars i ty Frol ic ." Kad suda
ryti jaukią, gyvą atmosferą, 
salė bus išpuošta studentiško
mis vėliavčirmis ir balionais. 
Muzika — atitinkanti jaunų
jų dvasiai. Kadangi, ypač 
jaunieji y ra labai susidomėję 
ateitimi, jiems ateitis bus 
" i š v a r a z y t a " vieno eksperto 
palmistreto. J i s nuspės, ku-

ateinantis pavasaris kolegijos 
studentų ypatingai y M Jau 
kiamas, — gal todėl, kad žie
ma buvo ilgai gamtą apklo
jus storu šalto sniego sluok
sniu, gal todėl, kad akyvaiz-
doje baisių įvykių anapus At
lanto, ateinąs pavasaris dau
geliui primins klaikųjų žmo
gaus gyvenimo likimą, kai 
triukšmingos patrankų salvės 
sprogstančių pumpurų aky-
vaizdoje nuskyns tūkstančius 
jaunų gyvybių 

Diena po dienos nejučiomis 
prabėgo Kalėdų - - Velykų 
žiemos laikotarpis. Tai ra.-
žiausias darbo metas Kolegi
joje, nes žiemos speigai tokia 
metu priverčia kiekvieną pa-

pamaldžiai sudeda rankas, o 
jos akyse pradeda šviestis ra
mumo įkvėpimas. 

— Menininku ir autoriumi! 
— ištarė vienu atsidusimu. 

— Tačiau, tu neišduosi ma
nęs, Lulu? Tai švenčiausia 
mano slaptybė. Apie tai nie
kas nežino. 

— O, ne, ne ! Bet, kada gi 
viešai pasirodysi estradoje? 

— O, tas dar toli! Tik ką 
mokinuosi pas vieną meninin
ką. Sako, aš turįs talentą ir 
atjautimą. A t j au t imą . . . . Ži
nai, tai stebėtina! Paprastai 
gi esu visuomet linksmas ir 
laimingas, kai pasilieku pats 
vienas savo kambarėlyj; o tu
riu labai puikų kambarėlį su 
langu į sodus, į melsvai žyd
rą dangų, kuopelę baltų ber
žų, ašaruojančių iš tolo, bliz
gantį naktį mėnulį — t a s . . . . 

das jam kaista. Nejučiomis 
rankomis pakelia keletą ži
buoklių prie lūpų. 

Lulu sėdi tyliai, nejudėda
ma, atsidavusi visa sau, užsi
klausiusi nuliūdusiomis aki
mis, nedrįsta kalbėti; paskui 
tyliai t a rė : v 

— O tas sapnas apie ži
buoklę? Pasakyk man apie jį. 
Taip puikus, argi ne? Iš tik
rųjų! Gal taip pat liūdnas? 

Vėl į ją žiūri ir prasijuo
kia. • 

— Ar puikus? Nuostabus? 
Žinai, sapne mačiau žibuok

lę augančią ant stačios, auk
štos uolos. Visa buvo juoda, 
o akis turėjo deimantines. 
Juodi deimantai šypsojosi į 
mane. O aš aš mylėjau 
tas akis, bet jos buvo nepriei
namos man. Antros dienos va
karą parašiau apie tą sapną. 

siieškoti jaukumo savo Šiltam 
kambary. Del to ir pamokos seka toks gailestis, toks liūd-
žiemą arčiau širdies. Ateis numas Aš nežinau dėl ko 
pavasaris ir j kaitriąją sau- taip esti, betgi norėčiau tada 
lę besistiepia Marianapolio j verkti i r raudoti, kad tik pa

tas visa mane apsupa tokiu l — Eilėraščius? 
stebėtinu ilgėsiu, iš ko paskui — Ne. Bet skamba, kaip 

eilėraščiai. Nori, ta i perskai
tysiu? 

— Ak, trokštu! Ta ip! 

gėlių krūmynai savo rausvais 
pumpurais vėl bandys ati
traukti studento dėmesį nuo 
įkyrios knygos. T a č i a u . . . . ir 
mokslo metai nuolat slenka 
prie pabaigos ir negailestingi 

kaip vidurnakčio egzaminai. 
ri-is liks nevedęs, netekėjusi,! šnekios baugins studentą ir 

lajaus Studijoj, 514 E. 61 st 
St. Nors nieko oficialiai dar 

Vienybės seime prašysime, nepranešta, bet tikimasi, kad 
kad leistų Vargonininkų Są- h u s i d o m i paskaita. Taip pat 
jungai priklausyti ir mote
r ims vargonininkėms. 

Dabar būna keistai, pav. 
Pi t tsburgho arkidiecezijoj 

atrodo, kad ir šiuo kartu ne
truks visokių" pasitarimų dė-
liai naujai pradėjusio veikti 

arba kiek kartų ženysis, kiek 
vaikų susilauks ir t. t. Tai
gi, atrodo turėtų apsimokėti 
linksmai vakarą praleisti ir 
visą ateitį sužinoti tik už 40 
centų. 

Labai svarbu, kad susido
mėję scholarship'u siųstų 
prašymus tuoj. Laiko jau ne

ragins prie savų mokslo pa
reigų, kad netektų vasarą 
grįžti prie knygų ir paaukoti 
atostogų malonumus. 

Gavėnios metu ne vien stu
dentai buvo darbštūs. Kolegi
jos auklėtojai ir profesoriai 
— Tėvai Marijonai turėjo 
ypatingai daug aukotis savo 

daug liko iki gegužės ,1 die- darbe ir pareigose. Be savo 
nos, kuri yra paskutinioji tiesioginių pareigų Kolegijo-
diena prašymams įteikti. j e j į e s u dideliu pasišventimu 

counselos komiteto. Laukia-
! ma ir pranešimų apie A.Y.C. 

draudžiama moterims giedoti | p ^ ū ^ ; 
parapijos chore, o moteris! O J ±- • i A~ *.^ 

. . . . \ . Sujudo ruoštis ir studentis-
vargonminke groja vargonais 
ir diriguoja Vyrų Chorui. Ži
noma, tas gali palikti, tik mes 
stengsimės moteris -vargoni
ninkes įtraukti į Vargonininkų 
ir Chorų Sąjungą. 

A. Skirtus. 

Tai Bus Didelis 
Parengimas 

CTCERO. — Kovo 30-tą — 
švento Antano parap. Švento 
Vardo i r C.Y.O. draugijos 
"Seventh Armual Dance." 
parapijos svetainėje, ties 15-
tos i r 49 Court. Pradžia 8:30 
valandą vakare. Tai bus ne
papras tas balius-šokis; gros 
Del Rene ir jo orkestrą, irgi 

Gimiau Lietuvoje, Jėzno1 su orkestrą bus dainininkai, 

kam šokių vakarui. Mat, pa
vasaris artėja, ir, kažkaip 
palinkimas romansavimui at-

Scholarship komiteto pirmi
ninkas ragina visus nesivar
žant rašyti jam visokiais klau 
simais tuo reikalu be atidėlio
jimo. J o antrašas y ra : 

Stanley Drigot, J r . 
5114 So. Knox A ve., 
Chicago, Illinois. 

kurie su savo nepaprastoms Ą u J c s o G r ū d e l i a i 
dainoms palinksmins publiką. 
Bus neapsakomų įvairenybių, 
kad sužavėjus šokėjus. 

Visi kitų parapijų choristai -
ės, Lietuvos Vyčiai, Sodai i e-
tės, Šv. Vardo dr-jos ir kitų 
organizacijų nariai , visi už
kviesti dalyvauti ir turėti ge
rą laiką. 

Šokių komisija prižada su
rengti daug linksmų šokių va
landų. Neužmirškite — šešta
dienį, kovo 30 d. 

Kviečia visus 
Komisija. 

rūpino'si ir tikinčiųjų sielų 
reikalais važinėdami po toli
mas lietuvių parapijas ir ten 
laikydami rekolekcijas, pa
maldas ir klausydami velyki
nių išpažinčių. Jų pasiaukoji
mas ir darbštumas yra gyvu, 
— šių metų būsimųjų abitu-
ris- apolio Kolegijos studentų 
praeina veltui. Daugelis Ma-

taikyčiau vaidinti taip, kaip 
niekas kitas; ir kažką labai 
liūdnaus, ką pats sumąsty-
čiau. Tada patys veiksmai 
man susideda ir aš tveriu ir 
iš pirmo karto vaidinti už sa
ve, ir už j ą . . . . Aš nežinau, 
bet man rodosi, kad ji turėtų 
būti labai skaisti ir turėti 
juodas ir nuliūdusias akis, 
nes, n e s . . . . aš >labai mylėčiau 

dalyvavo Šventojo Tėvo At
stovo priėmime ir Tėvų Ma
rijonų kunigų seminarijos 
klerikų įšventinime i kunigus. 
Du iš jų — kun. Čmigelskis 
ir kun. Aukštakalnis atsilan
kė Marianapolio Kolegijoje. 
Studentai džiaugėsi tupėdami 
progos susipažinti su raujai-
siais kunigais. 

Kovo 18 d. Marianapolio 
Kolegijos koplyčioje prasidė
jo studentų rekoleklijos, ku
rias veda kun. Jančius, 
M.I.C. Studentai dėkingi gerb. ju karštu krauju aplieja jį. 

Riri ištraukia keletą lape
lių iš kišeniaus. Lulu visa 
persimaino į klausimą. 

Jų galvos susiartina šali
mais. J i s pradeda skaityti 
aptylusiu balsu, perimtu at
jautimu ir lengvu drebėjimu: 

" Stati, nedaeinama, neda-
siekiama uola šaltu granitu 
stoja tarpe manęs ir tavęs. 
Net saulė auksinius bučkius 
išdidžiai atmeta į šalį, tolyn 
. . . . O vienok ten ant viršū
nės tu pražydėjai, vienintele 
mano žibuoklė; ir rytinės ra
sos sidabru į mane tain kalbi, 
kad tavo lūpų kalbą g^ iu tik
si rdimi pagriebti. O rankos, 
ištroškusios, nutyso prie ta
vęs ir maldaujančiai neša tau 
atsakymą, pijonka, tu mano! 

"Tavo juodų deimantų la
peliai liepsnoja spinduliais, 
girdo kvepėsiu; ir taip saldu 
ir išsapnuota. Bet rankos 
griebia šaltus uolos kraštus ir 
aštrus granitas įžeidžia, nau-

rekolekcijų dvasios vadovui 
kun. Jančiui už gražius tė
viškus pamokymus, kurie ilgai 

Duok liežuviui poilsio, o n« 
rankoms a r akims. 

Vedybos seka meik , kaip 
dūmai liepsna. 

— Chnmfort. 

Meilė — vulkano verpetai : 
ką užlieja — r p 5 : ' raudma jo 
išimtį. 

Kai kada tylėjimą.^ yra iš
mintingiausias atsakvmas. 

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

legijos studentams. Tai ne- liks visų mintyse. Kovo mėn. 
rientų, paskatinti Tėvų Mari- 20 d. įvyko velykinė išpažin-
jonų pasišventimo, žada taip 
pat pasiaukoti kilniam Dievo 
Tarnvbos ir tikinčiųjų sielų 

tis, o 21 d., ketvirtadienį, iš
kilminga studentų šv. Komu
nija, Tą pačią dieną studen-

išganymo darbui, rengdamiesi- tai pasklinda po plačias Nau-
savo tolimesnes studijas tęsti josios Anglijos apylinkes Ve-
Tėvų Marijonų Kunigų Se-
patraukiančiu pavyzdžiu Ko-
minarijoje, Hinsdale, Ui. 

Gerb. Marijonų Provincijo
las, Kolegijos Rektorius kun. 
dr. J . Navickas savo aukštos 
dvasinės tarnvbos reikalais 
yra išvykęs į Chicago, kup 

lykų atostogoms. Atostogos 
baigsis balandžio mėn. 2 d. 

Išvykdami atostogų mūsų 
Dvasios Vadams, Profeso
riams ir Kolegijos Rėmėjams 
širdingai linkime 

Linksmų Velykų! 

" O tu iš aukšto žiūri į ma
no sopulius ir kančias ir ty
li. Juk pati jauti, kaip mano 
kraujas sunkiasi į uolines gy
slas ir tau neša visa mano 
liūdesį, o jame viskas, visas 
troškimų ir kančių pasaulis, 
nes tu man viskas, žibuokle. 
Už laumės juostos spindulius, 
ką man bučiuoja antakius, 
skaistesni tavo akių deiman
tai, kurie ant lūpų uždega 
man troškimo liepsną. 

"Praka lbėk! Tavo meliodi-
jos žodžių trokštu! 

(Bus daugiau) 

A. R. I SKELBKTTĖS "DRAITGE" 
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 

AJtnJA DIDŽIULIS KONCERTAS 

WEST SIDE 
Zinutės is 64 Kuopos 

Kovo 14 d., Moterų Sąjun
gos 64 kuopa laike niėn. su-

Detroito visų 3-jų parapijų 
dr-joa ir atskiri darbuotojai 
Federacijos 4 skyriaus vado
vybėje rengia nepaprasta 
programa, bal. 28 d., kurį iš
pildys galingasis C'hieagos 
Liet. Vyčių Apskričio Choras, 
vadovaujamas muz. J . Sau 
rio. Tas koneertas jau arte-j niu. 

silinksiiiiiiima ir šokių prie 
lietuviškos muzikos vietos 
jaunimui žema įžanga — tik 
25c. Svečiams veltui. Jauni
me, pasistengk Siame vakare-
lyj dalyvauti, kur pasilink
sminsite drauge su chicagie-
čiais ir kitų kolonijų jauni-

ja ir prie jo su dideliu en-
tuzijazmu rengiamės. Smagu 
pažymėti, kad komisija besi 
(lart)uodama su skelbimais ir 
bilietais, pranašauja džiugi
nančias žinias. Visur randa
mas pritarimas. .Brangieji bi
lietai jau visi išparduoti. An
tros rūšies, tai yra doleri
niai, sparčiai platinami. Žmo
nių ūpas kaslink laukianoo 
koncerto labai pakilęs. Rodos, 
kad laukiame kaž kokio iškil
mingo paminėjimo. Žmonių 
mintys teisingai ką tai nujau
čia. Galiu pasakyti, kad kon
certo vakare dalyviai pama
tys ir jaus savo širdyje tc, 
apie ką dabar tik svajoja. 
Nes Chicagos katalikiškas 
jaunimas — Vyčių Aps. Cho
ras suteiks Detroit lietuviams 

liengėjai bet to rūpinasi ir 
randa prijautimo pas žmonos, 
kad atvykusius chieagiečius 
priėmus tinkamose vietose 
pas savus žmones. Ne kurie 
sako, kad jei neužteks vietos 
pas savuosius, tai paimsime 
Hotelį, bi tik svečius paten
kinus. Taip dalykams einant, 
rengėjai dar su didesniu pa
siryžimu darbuojasi. 

Keliolika narių koncerto bi
lietus platina ir jei kuriom 
šeimos nepasiektų, tai čia pa 
žymėsiu, kur galite gauti: 

Šv. Jurgio parap. — 1\ 
Medonis, 9852 Russell St., B. 
Vatatkevičius, 186 Connecti-
eut Ave., Highland Park, 
Mieh. 

Šv. Petro parap. — S. At-

giamoj jų įpramogelej kovo 28į Daugiausia sunkaus darbo pa-
d. dėjo komisija — O. (jrybiene, 

Laiškas priimtas. Nusitarta A. Ambrasiene, K. Rukšenie-
ne, A. Stanki?ne, O. Brazie-dalyvauti. 

Pssikal'beta apie Motinine, T. Blažiene, P. Ambrasie-
. . . . ^ ^ ^ ^ K . <ditm{Į. Pranešta, kad šv. Mi 

sinnkimą Sv. Antano parap. | x. 
ne, A. Šaltiene, A. Keršulie 

tinų. 
mokyklos kambaryje. 

Susirinkimą atidarė viecj Pasikalbėjus .palikta kitam 
pirm. Agnės Stankienė. Nu- susirinkimui galutinai nusi-
tarimus perskaitė rast. P. Am-į tarti. Susirinkimą uždarė vice 
brasienė. Liko priimti vien-, pirm. A. Stankknė su malda 

šios užprašytos intencijai mo-(nė, O. Nice'iene ir A. Pap-

balsiai. Taipogi perskaityti 
nutarimai iš ekstra 64 kuopos 
susirinkimo, kuriame ibuvo nu
tarta surengti vakarą pager- J J % 
bimui ilgametės veikėjos virsi / 

Ivoresp. A. A 

Prsmogele Gražiai 

dešimties metų buvusios pir 
ir.ininkės ir 64 kuopos erga 
nizatorės Onos Šimonienės. 

Nutarta iš kuopos iždo nu-! 

Kovo 17 d. Moterų Sąjun-
64 kp. buvo surengusi 

kauliukų lošimo ir kortavime 
vakarą. Įvyko mokykloje Šv 

gos 

pirkti dovaną nuo 64 kuopos. Antano parapijos. Dalyvių su 

to, ko mes dar negalėjome ir! kočiunas, 8827 Chamberlain 
negreitai tegalėsime atsieki i 
muzikos šakoje. Priežodis sa
ko, kad gilesniame vandenyje 
stambesnės žuvys randasi. 
Taip ir Chicagos lietuvių ko
lonijoj — didesnė kolonija ir 
daugiau talentingų pajėgų 
randasi. 

Ave., M. Juškienė, 1510 Mul 
lene St. 

Šv. Antano parap. — I*. 
Grybas, 2532 Bagley Ave., M 
ŠV'iionis, 3547 W. Vernor 
High. Patartina bilietus iš 
anksto nusipirkti dėl patoges
nės sėdynės. 

Detroito katalikams bus 
garbė praleisti tas nepapras
tas pramogas. Tas atidarys 

ir 

Visas darbas buvo pavestas 
rengėjoms. 

Nutarimai vienbalsiai pri
imti. 

Iš Federacijos 4-to skyriam-
raportavo A. Ambrasiene. Pa 
tarta skaitlingai dalyvauti 
narėms bendram katalikų vei
kim?. 

Susirinkime Ona Šimoniene 
pareiškė nuoširdžią padėką uz 
surengtą gražų pagerbimo va
karą. Visoms narėms, kurios 
prisidėjo darbu ir dalyvavo, 
tarė padėkos žodį, kuris buvo 
priimtas* delnų plojimu. 

Į susirinkimą atsilankė pa 
rapijos komiteto nariai — A. 
Juršis ir Smaliukas. Užkvie
tė dalyvauti ir prisidėti prie 
rengiamo iškilmingo aipvaikš-
čiojimo 20 metų kun. I. F. 
Boreišio jubiliejaus. 

Užkvietimas sąjungKjcių 
Kad davus progos Detroito 

jaunimui arčiau susipažinti 
su pažangiu Cliicagos jauni
mu, Federacija permatydamaj ^ . f t o l i m e B n i ems b e n . 
progą, bal. 27 d„ šeštadienio} d r i e m s d a r b f t m s J u k k u r v i p 

vakare, Lietuvių svetainėj, 
W. Vernon ir 25-tos rengia 
sutiktuvių vakarėlį arti.; • -

nybė, ten yra ir galybė. 

Ko m isijos Ktiryt;. 

niam susipažinimui su (hica-, L i e ž u v i s y r a m e n k a s aąn* 
giečiais choristais ir kitais į rįS) 0 padaro didžius darbus 
svečiais. [ tą draugišką pa-1 kad vaide liežuvį. 

KONTRAKTOR1US 
NAMŲ STATYMO 

RHAL ESTATL 
IMSUEANCE AMD LOArti. 

M4teu \Uukioti rųšt- & naujus u> 
m u s au*t H*Ug\ąt u i e u e a i u i u ftMftM. 
kejiniu. lmr»u »iauk| utisymu u** 
IM» Ue |oklo c*»h tuiokėjuiko, a*» 
kugvij uieiieouuų lentukėj tim, 

ttrv luaunuiue ks.onipauiju dėl ta* 
»jmo apdegusiu namų) Danu. 
p*skoMte> aai uaujv Ir sfnų uaint, 
mmK ieutf»ą| m ė i u ^ l m ų i š m o k ė j i m e 
ouo & iki 20 metu. Kelkale kjvjp 
kjiė» prto: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave . Phone GrovehilI 03U6 

nuoširdžiai priimtas. Praneš
ta, kad są-tės 64 kuopos- su 
džiaugsmu ir pagarba prisi
rengė įteikti gražią dovaną. 

Taipogi apsiėmė platinti 
bankieto bilietus, kad visi 
skaitlingai dalyvautų. Parapi
jos komitetai po to pasitari
mo apleido susirinkimą. 

Įteikimui dovanos per prog
ramą liko išrinkta Ona Šimo
nienė. 

Dėl rengiamo sąjungiečių 
"bumeo" komisija pranešė, 
kad narės daug suaukavo gra
žių dovanų. 

Įžanga mis 25c. Vic? pirm. 
A. Stankienė ragino visas na
res pasidarbuoti per vajų ga
vime naujų narių. 

Nutarta nupirkti knygą dėl 
sergančių narių ir lankytojų 

sirinko gražus būrys, vietine; 
narės skaitlingai dalyvavo. 

Taipcgi dalyvavo nuo 5-
kp. są-čių Kasevičienė, Kiu 
berienė, Marozienė. Nuo 71 
kp. A. Brazaitienė, H. Adams 
ir M. Navarauskienė. 

Linksma buvo matyti sykii 
ir profesijonalą su žmona dr 
A. J. Andr<?w. 

Vakaras linksmai praleis 
tas. Laimėtojai džiaugės gra
žiomis dovanomis, kurių buvo 
net aštuoniolika. Proga buve 
daug kam laimėti. 

Didelis ačiū priklauso* na 
rems, kurios aukojo dovanas 
A. Stankienei, R. Miknienei. 
A. Šaltienei, M. Jurkūnienei 
J. Sakalauskienei, S. Puodžių 
viend, GL Šilaikienei, O. Va 
laitienei, O. Puišienei, O. Gry 
bienei, A. Keršulienei, P. Gos 

i0v. i čevskienei, O. Šimonienei, A 
Ambrasienei, K. Rukšenienei 

Komisijoj pasidarbavo: A 
Stankienė, A. Ambrasiene, K 
Rukšenienė, O. Šimonienė ii 
P. Ambrasiene. 

Rengimo komisija ir Mote 
rų Są-gos 64 kp. taria didel, 
ačiū visiems dalyvavusiems. 

j linskienė. Daug prisidėjusiai, 
nors ir negalėjusiai dalyvau
ti Genovaitei Ivanauskienei, 
narei 'sąjungktei nors ir toli 
gyvenančiai P. Jankauskie
nei (Stanulienei) iš Hasting, 
Pa. Visoms suteikusiems man 
linkėjimus ir solistei K. Dai-
lidienei už pritaikintą dainą, 
kuri pasiliks ilgai atminčiai, 
gerb. D. B. Braziams už su
teiktą ruimingą koplyčią. Pri
imkite mano iš gilumos su 
dies tariamą lietuvišką ačiū 
Visoms link'smaus Aleliuja! 

Ona Šimoniene" 

mas Suvalkų krašte. Šis fab
rikas cukrų gamintų ekspor
tui, nes, pav. estai negali 
plėsti savo cukraus gamybos, 
nes pas juos cukriniai run
keliai nėra užtektinai cukrin-
gi. Tuo tarpi , Alytaus, Ma
rijampolės ir kitų Suvalkijos 
kraštų rajonų žemėje auga di
delio cukringumo runkeliai ir 
čia pramonė plėstina. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI D AKI ARAI 

Koresp«. A. A. 

registravimo. 
Perskaitvtas laiškas 72 kuo-

Nuoširdi Vieša 
Padėka 

Iš gilumos širdies reiškiu 
nuoširdžią viešą padėką sesu
tėms sąjungietėms 64, 54 ir 72 
kp. narėms, kurios dalyvavo 
M. S. 64 kp. rengiamame ma
no .pagerbtuvių vakarėlyje ko
vo 7 d. pas D. B. Brazius. 
Didelis man buvo nusistebėji
mas, kad mano šiokį tokį pa
sidarbavimą sąjungietėms taip 

EAST SIDE 
Žymi Spaudos 
Remeja 

Ona Kratavičienė (Šeiriū-
tė) yra čia gimusi, baigusi 
mokytojų kolegiją, kelis me
tus mokytojavo viešose mo
kyklose. 1936 metais ji buvo 
nuvykusi į Lietuvą studijuoti 
lietuvių kalbų, kas jai gerai 
sekėsi. Būdama Lietuvoje pri 
sižiūrėjo lietuvių papročiams, 
kuriuos labai pamylėjo. Susi
pažino su lietuvių literatūra ir 
ją taip pamėgo skaityti, kad 
šiandien . iš jos neatimtum už 
jokius turtus. Ona Kratavi
čienė lietuvišką spaudą ne tik 
skaito, bet ir aukštai įverti
na. Jos darbuotė lietuvių tar
pe reikšminga, sumaniai va
dovauja veikime kaipo inteli
gentė moteris. Dar daug ką 
galės ir lietuvių reikalams pa
sidarbuoti, jei lietuviai supras 
ir įvertins tokias ypatas. 

Ki k patėmijau 0. Kratavi
čienė skaito iš Lietuvos Šiuos 
laikraščius: "Naujoji Romu
va" , ' 'Pasaulio Lietuvis" 
"Karys" , "Moteris", "Vai
dilutė". Dienraštį "Draugą" 
atnaujino, atydžiai seka Ame
rikos lietuvių judėjimą, Svei
kintina tokia spaudos rėmėja. 

Koresp. 

Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J, BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

telefonas HE&ioek 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Tel. Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS _ 
' G¥DSTOJAS LR OMLliUKUAb"* 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pa&al sutarti. 

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

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
Ofi&o valandos: 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
Susitari us. 

Tel Yardi 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

ŠeŠtadienias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHlKUK*GAi«i" 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

m . UAHal blNJy 

DR. A. JENKINS 
įLaetuvis) 

GYDYTOJAS Di CHIRURGAS 
250C West 63rd Street 

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

Taipgi pagal su ta/ 4. 
Ofiso telefonas PROspcn 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

bU YARDS 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA& 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir PagaJ Sutart»_ 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1'— 4 ir 6:30 — «*:30 m 

ir pagal sutartį. 

DR. F. G. W1NSKUNAS 
fHYSICIAN and SURGEON 

2)58 VVest Cermak Rd 
Ofiso Tei Canal 2345 
(Jiiso VaL 2 - 4 u t—J» 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel. Canal 0402 

Statoma Du Nauji 
Cukraus Fabrikai 

KAUNAS Į E ) — Trečiojo 
ir ketvirtojo cukraus fabrikų 
statymui imamasi jau konk
rečių paruošiamųjų darbų, 

plačiai, skaitlingai ir nuošir- j Trečiasis fabrikas galutinai 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A K T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Sene Morgičio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSJRcD 

pos užkviečiant dalyvauti ren-| džiai jūs sesutes įvertinote. 

K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, \& stoties 
WSBC — 1210 kilocydes, 

Programe dalyvauja S t Louifr-Louie Komediška Grnpė 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. • 

nusistatyta statyti Panevėžy
je. Ketvirtajam ieškoma vie
tos apie Alytų. Į vakarus nuo 
Alytaus, Ūdrijos, Krokialau
kio ir Simno apylinkėse esa
ma daug tinkamų cukriniams 
runkeliams auginti žemių. Pa
tirta, kad rimtai galvojama ir 
apie penktąjį cukraus fabri
ką, kurs taip pat būtų stato-

DR. P. J. BEINAR 
1 BJ£LN AHA U hJi-Ab J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Streef 

TELEFONAI: 
Ofiso — Weutworth 1612. 

Re*. — Yardj S9do 
OFISO VALANDOS: 

t iki 4 popiei 7 iki 9 vakar 
Trečiadieniaia ir Sekmadieniai* 

pagal fautartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
4729 So. Ashland Avt. 

2-iroa labos 
CHICAGO, 1LL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS; 

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryti 

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

Tel YARds 0994 
nez. Tel. PLAsa 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 %. ryto; 2-3 Ir 7-8 • . vak 
Nedėlioois nuo 10 iki 12 vai. dieną 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

ea. 69h8 8o. Talman Ava. 
• Tai GROvenill 0617 

«fflM Tel. HT.Mlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai 2—4 ir 7—8 vak 
hL«tT. u Nadeliomia •aaitarms 

2423 VV. Marquette Road 

ei. YARdf 6981 
«• KSHwoo4 blV> 

SAVE BT 
MAIL 

TAUPYK IT PER 
PAŠTĄ ST. 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 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VaL: Pirm., Ketvir., Sedtad. t Iki 8 v. v.; Antr., Tre^ad. t iki & p * 

DABAR MOKAME 3 į ^ U 2 P A D £ T ^ P1NIGUJ 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
Oon>., WaataJnctoa, D. CL 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

18 STOTIES 

P M A M H 5 - - ^ ^ 

RYTMETINIU 
WJUP. 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akinis, .u pilna garaneija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimaa veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Kuikaitis ran-

DR. STRIKOL'IS 
PMT8I0IAH and BUEGBOl 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VAIANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak 
Nedeliomia p«g»l «»tartL 

Offict tai. TABda 4787 
Namu TaL PEOap^t 1SM 

. — 
fal OAMa) «18S 

OR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IE CHLEUBGAB 

Ofiso vaL nuo i—*i n <̂> 6:30—«^4 
756 VVest 35th Street 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IE CHIEUEGAfi 

2201 VV. Cermak Road 
Valandoa: 1—8 popiet ix 7—8 T. • 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Taltfonaa EEPubUo 7801 

Oliao TaL VLEguua 0086 
Eeaideacijoa tai BEVerly 8844 

OR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IE CHIEUE0A8 

4157 Archer Avenue 
Ofiso yal.: 1-3 ir 6-8:30 P. M. 

ReiideAega 
8889 8o. Olamaoat Ava. 

Valandos 8—10 A. M. 
Nedeliomia pagal rotartį 

?tl OAUal 0857 
Eea. TaL PEOipact 06M 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IE CHLEUEGAS'" 
1821 So. Halsted Street 

&OTideneija 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 

Offiee Phone Rea aad Offie« 
, ™ » M -u i PEOipect 1088 8869 S. Leavitt St 

dasi didžiulėje ^ Joseph J ? į ^ * j | V a T ^ 4 p p . u 7 ^ vak. CANal ITH krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop:et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Yank 2151 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWABSKAB) 

GYDYTOJAS LE CHLEUEGAS 
2403 VV- 63rd St# Chicago 

VeL YA&da 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asffland Ave. 
arti 47tk Btreet 

Ta l i nuo 0 ryte iki 8 rakjue 
B«r«doi p«nl gatarti 

\x 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutt Archer AvetaM 
Teleiesai Lafayette 8881 

Antndiaaiaia, Ketrirtadieniall h 

4631 So. Ashland Ave. 
M TABda 9994 

TrefiadieBiaaa *• 

file:///Uukioti
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Penktadienis kovo 22 d. 1940 D R A U G A S 

KAS G!RDET KITUR 
^ 

Chicago Heights 
Žinios 

vo svarbūs. Bnvo tuomet la
bai daug džiaugsmo. Pirmas 
mūsų kleb. buvo kun. M. Ci-

Prideramai praleidę gavę- bulskis. Šiemet rengsime di-
nios laiką, laukiame sv. Ve-delį ir la-bai gražų apvaikš-
lykv ir prie ji) iškilmių rra- čiojima. to jubiliejaus. Visa 
giamės. (Jerb. kleb. kun. A. parapija yra prašoma daly 
C. Martinkus jau išsiuntė šv. 
Velykų sveikinimo laiškus vi 
šiems parapijonams. Užkvie
tė svetį kunigą (vienas Tėvą 
Marijonų) su dvasine pagal
ba. Svetys pas nrus atvyks 
šeštadienį po pietų. 

Mokytojos — s. šerys Kazi-
mierietes dirba bažnyčioj — 
puošia ją Didžiosios Savaites 
dienoms ir Velykų šventei. 
Bengia vaikučius iškilmingai 
Velykų procesijai. 

Parapijos choras, vedamas 
Helenos Mandella-Zarankai-
tfe, ypatingai rengiasi Vely
kų giedojimams. Pažymėtina, 
kad mūsų gabi vargonininke 

vauti. Bus vėliau praneita, 
kada para/pija nutars tą ap-
vaikščiojimą padaryti. Mūsų 
parapija turi kuo pasidžiaug
ti. 

Numirė Vincas Biržietis 

Man berašant šį straipsnį, 
pranešta, kad numirė Vincas 
Biržietis, turėdamas 84 me
tus. Paliko moterį, du sūnų ir 
vieną dukterį. Amžiną jam at
ilsį. Laidotuves kovo 20 d. 

Koresp. 

vai., tai pavyko išgelbėti vi
sus ligonius, kurie buvo sku
biai išgabenti į netoli esančią 
mergaičių gimnaziją. Ligoni
nes sudegė puse pastato, dau
giausiai nukentėjo chirurgijos 
skyrius, kuriam';, sunaikinta 
dalis brangių įrengimų, nors 
instrumentus ir pavyko išneš
ti. Su gaisru kovoti buvo be
galo sunku, nes del speigo 
nuolat užšaldavo siurbliai ir 
motorai, blogiau, kad ir van
dens trūko. Ligonine buvo 3 
aukštų, 50 metrų ilgio, turė
jo 18 skyrių, salių, kabinetų 
ir kt. Lietuvoje dar pirmas 
atsitikimais, kad degė ligoni
ne 

Paryžius. — Atsistatydinęs Daladier kabinetas : (iš kaires dešinėn) Rayrnond Patenotre, 
Georgcs Bonnet, Edouani Da'adier, Comille Chautemps ir Albert Sarraut. (Acme teleph.) 

La wrence, Mass ^ 

Šv. Pranciškaus parapijoje 
0 misijos užsibaigė kovo 17 cį., 

pajėgė . uda ry t i ta ip didelį 3 : 0 0 v a J p o p i e t g M i s i j o m s 

chorą, kokm Si .parapija nėra v a d o v a v o t - v p l i s F_ A u k š t i k a . 
turė jus i Gauta naujų pajė
gų, naujų balsų. Choras jau 
ne vien iš mergaičių, bet įtrau
k ta daug vyrų ir gražiais bal
sais. Tiem naujiem balsam 
suharmonizuoti reikėjo nema
ža praktikos. Tad choras ir 
prakt ikavo net tris sykius sa
vaitėj per visą gavėnią. 

Velykų ryte procesija, re-
zurekcijos iškilmingos šv. Mi
šios ir Benedikeija bus 5-tą 
valandą. Kitos šv. Mišios: 8 
9 ir 11:30 vai. 

Vakare, parapijos svetainėj 
įvyks šokis — gražus Velykų 
balius. Bap. 

Laidotuves 
A. Ą. Jono Strazdo 

SIOUX CITY, IOWA. — 
Po trumpos širdies ligos Jo
nas Strazdas numirė kovo 9 
d., palikdamas moterį, p duk
teris ir du sūnų. Buvo labai 
gražiai palaidotas su iškilmin 
gomis šv. Mišiomis, kurias 
laikė kleb. kun. Jurg is Oesna. 
Jam tarnavo du katedros ku 
nigai. Buvo pilna bažnyčia 
žmonių. Velionis buvo geras 
katalikas ir vienas iš seniau
sių parapijonų. Lai Dievas 
jam suteikia amžiną atilsį. 

Didžiosios Savaitės Ketvii-
tadienį. Penktadienį ir Šešta
dienį pamaldas turėjome 6 v. 
ryte. Didžiajame Penktadienį 
turgjome Septynių Žodžių pa 
mokslus ir maldas nuo 12 vai. 
pietų iki 3 vai. popiet. Tą vis 
ką atlikinėjo mūsų klebonas. 
Velykų rezurekcijos, procesija 
i r giedotos šv. Mišios prasi
dės 7 vai. ryte. Jaunimo cho 
ras po vadovyste Onos Sta-
kiūtės giedos gražias Velykų 
giesmes. Altcrius puoš Teo
filija Petronienė ir Petrule 
Strolienė. Joms ateis kitos 
moterys ipadeti. 

nis, S.J. Žmonių lankėsi ne
paprastai daug. Galima many
ti visa parapi ja sekmadienio 
mišiose susivienijo su Kristu
mi Euchristijoje. Gražus oras 
netrukdė ir tolimesniesiems 
pasinaudoti Dievo malonėmis 

Tėvelis misijonierius peni; 
tadienio vakare buvo sukvie
tus Maldos Apaštalavimo dr-
jos narius. Labai įdomiai api
budino būdus pasekmingam 
apaštalavimui. Kelios rajonų 
pirmininkės apsiėmė savo dis-
triktuose padirbėti, nes karin
gi laikai kviečia visus j Ka t a 
Ūkiškąją Akciją.-

Nutarė surengti pagerbimui j J/ 
tėvų iškilmingą pokylį. Taigi 
dvi draugijos stoja į lenkty
nes. Pamatysim, kuri daugiau 
laimės. ^Abiejų draugijų dva-, 
šios vadas, kun. J . S kolandi s J s t u d e n t a m s ^ e m t l 

rūpestingai planuoja iškilmių j D r a u g i j a 

e i g ą * KAUNAS (E) - Jsisteigu 
0 A. ., ~ ,. 181 Gabiems Lietuviams Rem 
oerga Veronika Grigalių-

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
^ 

nulio. Bet, naktį į vasario 21 
d. speigas staiga vėl pakilo 
iki rekordinio laipsnio: Uk
mergėje buvo 39, o už miesto 
laukuose net 40 laipsnių, Tau
ragėje 36, Lazdijuose ir Dot
nuvoje po 35, Zarasuose ir 
Vilniuje po 32, Kaune 32,5, 
Palangoj 30, Šiauliuose 29, 
Telšiuose 23. Speigas iki vė
lybo ryto nebuvo atleidęs, tik 
į diena., saulei pakilus, žymiai 
atleido. Sniego danga visoje 
Lktuvoje yra nepaprastai gi
li; daugelyje vietų siekia vi
so metro. Prieš keletą dieni,, 
ypač, Vilniuje ir srityje, vėl 
gausiai prisnigo. Pačiame 

Laikinai ligoninė bus į- mieste iškrito b?maž tiek kiek 
rengta mergaičių gimnazijos' per visą žiemą buvo pri'snigę. 
patalpos?,. Panevėžyje yra dar Gatvėse vėl sustumtos dide-
tik viena, žydų ligoninė. 

Veronika 
n aite, kuriai daktaras James 
Paeh padarė apendiko opera
ciją, kuri buvo labai pasek
minga. 

Marijonos Traigiūtės deši
nės rankos pirštai buvo pate
kę į mašiną ir sutruškinti. 
Sveiksta. 

Kovo 14 d. Tretininkų bro
lijos nariai turėjo mėnesini 
susirinkimą. Julijona Andruš-
kevičiutė išdavė raportą iš 

&v. Pranciškaus parapijos 
choras ruošiasi prie metinių 
šokių, kurios manoma turėt 
pradžioje gegužės mėnesio. 
Pelną skiria vargonų fondui, 
kuris jau išaugytas iki $1200. 

j Aušrele 

Visi Pamatykite 
Lietuvos Paveikslus 

ti Draugija sudarė savo vei
kimo planą ir išeina į tautą 
su atsišaukimu. Draugijos 
tikslas yra rinkti iš visos lie
tuvių tautos talentais ir ga
bumais pasižyminčius žmones, 
dėl neturto negalinčius moky
tis, ir sudaryti sąlygas, kad 
jie galėtų išeiti mokslus n 
tapti naudingais tautos na
riais. Kol Lietuvos valstybė 
galės patikrinti kiekvienam, 
kad ir neturtingam, bet moks
lo vertam lietuviui sąlygas 
paskk t i mokslą, Draugija 
kviečia kiekvieną kilnios va
lios tautietį pagal išgales pa
dėti jai siekti tikslo. Dau
giausiai draugija paramos ti
kisi iš bevaikių šeimų. Pri
jaučiantieji draugijos tikslui, 

is: 
visiš-

Nuo Gaisro Labai 
Nukentėjo Ligonine 

PANEVftŽYS (E) — Va
sario 20 d. susiju] gus d e k i 
rote laidams užsidegė Panevė 
žio ligoninė. Nuostolių pada
ryta už daugiau, kaip .100 
tūkstančių litų. Kova su ug
nimi truko 11 valandų. Lai
mei, kad gaisras įvyko dai 
dienos metu (pastebėtas 19 

Apie Speigus 
Lietuvoj 

KAUNAS (E) — Va sario 
mėnesio antroji pusė, iki vas. 
20 d. pasižymėjo pastoviu, vi
dutinio stiprumo šalčiu, vidu
tiniai 15-20 laipsnių žemiau 

lės sniego krūvos, kurios sun
kiai beįmanomos išgabenti. 
Sniego valymo darbams nau
dojami miesto bedarbiai. Gan 
šiai iškritęs sniegas vėl nepa
prastai apsunkino provincijos 
susisiekimą su Vilnium. Apie 
autobusų susisiekimą su Vil
niumi nebegali būti ir kalbos 
iki pavasario. 

Dabar Sulaukė Paleng 
vinimę Nuo Skausmų 

Ir Tingumo 
Labai Giria Žolių Vaistus. Daug 

Metų Praleido Ieškant Sau Pa-
gelbos. 

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

Chicagos Lietuvių Chamber 
M ~ _ . . ,. gali padėti , įvairiais 

^ ¥ . L , .. .5 . . oi Commerce norėdami padi-' n . ,. , , . 
L.R.K. bedėjo* Naujosios ^ v i | n i a u s 1. Pa.mti gabų .„ok.nj 

, r ,_ . ,. _,. . . kon savo globon, patikrinant Motuzų brolius su vėliausiais ,. , ,. . .. . . .v T . _. tinkamas moralines ir mate-; paveikslais is Lietuvos. Sie 

Velykų vakaro pelnas ski
riamas Vilniaus sulelpinmi. 
frr. Kazimiero parapijos 
sidabrinis jubiliejus 

Šiemet sukanka 23 metai 
ka ip mūšy parapija buvo su
organizuota. Nuo tada aukos 
buvo renkame^, žeme buvo 
nupirkta , bažnyčia buvo sta
toma, pirmos šv. Mišios buvo 
laikomos naujoj bažnyčioje. 
Tie meta i mušu parapijai bu 

Anglijos Seimelio, įvykusio 
vasario 22 d., So. Boston, 
Mass. Nares buvo labai pa 
tenkintos, nes raportas nuo
sekliai pilnas. Antroji atstovė, 
Paulina Remeikytė patvirtino 
pareikštas pirmosios atstoves 
mintis. 

Mūsų dvasios vadas, tėvelis 
P . M. Ju ras , prašė visų na
rių Didžiojoj Savaitėj, ypa
tingai Didžiame Ketvirtadie
nį, Penktadienį ir Šeštadienį 
bent po valandą praleisti prie 
šve. Sakramento, meldžiantis 
už taiką. 

Pirmininke Emilija Butke
vičiuje perskaitė L.D.S. atsiu
stą laišką. Vienbalsiai nutar ta 

paveikslai yra rodomi pirmą 
kartą Amerikoje, yra natūra 
lios spalvos, laibai įdomūs ir 
visi, kurie lig šiol mate juos 
labai giria ir sako, kad tai 
gražiausi paveikslai, kokk 
dar lig šiol buvo rodomi. 

Šie paveikslai ypatingai gra 
žiai atvaizduoja Vilniaus lie
tuvių gyvenimą ir ypatingai 
parodo Lietuvos kariuomenę 
žygiuojant į Vilnių užimti šį 
kraštą. 

Lietuviai, nepraleiskite šios-
progos. Pamatykite šiuos pa
veikslus i r tuo pačiu laiku pa 
gelbėkite savo tautiečiams, 

nors penkinę prisidėti priej Vilniaus kraš to lietuviams, 
Jubiliejinių L D . S . ir "Dar- : ^ y i g a s p e Į n a g e i g u&m t i k s 

bininko" iškilmių. J e i visos, yUį 

draugijos prisiųst po penkinę, 
susidarytų ne maža suma pi
nigų. 

Mūsų klebonas gerb. kun. 
P. M. Ju ra s , kovo 13 d. vaka
re, grįžo iš Montreales. Buvo 
nuvykęs tėveliui J . Bobiniui 
su dvasine pagalba. 

Sodalietės jau ruošiasi prie 
motinų pagerbimo dienos, ku
ri įvyks gegužes pirmą sek
madienį. Iki šiol, Sodalietės 
rengdavo iškilmes tik savo 
mamytėms. Šiais metais pra-
plietė, kad pagerbt visas mo
tinas. 

Šv. Vardo draugija pasiry 
žo nepasiduot Sodalietėms 

Chicagcje paskutinį kartą 
šie paveikslai bus rodomi se
kančiose vietose. Po to bus 
rodomi rytų valstybėse. 

Velykų vakarą, kovo 24 d. 
Marąuette Parko parap. sa
lėj, 68th ir Washtenaw ave. 

Pirmadienį, kovo 25 d. Ci
cero Šv. Antano para,p., 49th 
Ct. i r l4 th St. 

Trečiadienį, kovo 27 d. Die
vo Apv. parap. salėj, 18th ir 
Union Ave. 

Ketvirtadienį, kovo 28 d. 
Dariaus Girėno salėj, 44th ir 
Western Ave. 

Penktadienį, kovo 29 d. 
West Side Meldažio salėj, 23 
ir Oakley Ave. 

John T. Zūris, Cnairman 

" A š niekados negalėsiu atidėko
ti Herbtex už tą stebėtiną paliuosa-
vinią, kurį man davė. Visvien, ro
dosi toks paprastas po bandymo vi
sokių brangių treatmentų, kurie vi
sai negelbėjo", sako Mr. Horace F 
George, buvęs Pennsylvania Rail-
road Inžinierius, dabar gyvenanUs 
num. 723 Market St.. ^Vliee'iuų', W. 

| Halines sąlygas jam gyventi ' Va-
| ir mokytis. 2. Paskirt i stipen-1 

diją arba ilgam1? tę paskolą, 
kuri įgalintų moksleivį sava
rankiai arba draugijos ben
drabučiuose pragyventi ir ei
ti mokslus, 3. Apsiimti moks
leiviui duoti vieną iš šių da
lykų: butą, maistą, drabužius, 
knygas, .nok'slapinigius a r kt. 
4. Pasiimti teikti draugijai 
paramos vienkartinėmis ai 
periodinėmis aukomis. Pagal 
draugijos įstatus, visi, ifoet ku
riuo čia nurodytu būdu pade
dą draugijai, tampa tos drau
gijos nariais. 

Draugija 'pasižada iš savo 
pusės stengtrs, kad jos pasiū
lytieji kandidatai visais po
žiūriais būtų Virti kilnių au
kų ir pastangų ir kad ateity
je pateisintų į jucs dėtas vil
tis. 

PABANDYKIT ŠĮ SKANU 
VIDURIU LIUOSUOTOJĄ 
J EI kada tik jūs kenčiate nuo už

kietėjimo iš priežasties persival
gymo — galvos skaudėjimo, gra

žu viduriuose, blogo kvapo, ir 
jaučiatės nuvargę — kramtykite 
FEEN-A-MINT, skanų kramtomąjį 
gumą vidurių liuosuotoją. Jis suteiks 
jums visišką ir jaukų vidurių veiki 
mą. Milionai pasitiki FEEN-A-MINT. 
jauni ir seni. Pagelbsti atgauti nor
malę gyvybės kibirkštėlę. O šeimy
n o s aprūpinimui FEEN-A-MIVl 
kainuoja tik 10c. Gaukite tikrąjj 
FEEN-A-MINT vaistinėje šiandien. 

MR. HORACE F. GEOjtilJE 

"Nora abfvjonos, kad užkietėjimą:* 
'iiane vargino, bet aš maniau, kac 
/iškas kitas negerai su manimi bu
vo. Taip skausmų buvnu suimtas 
kad let galėjau dirbti. Nugara su 
tingo ir visas kūnas kone visuo

met skaudėjo. Kada tik pasilenkda
vau galva susisukdavo ir reikėjo 
ant ko nors prisilaikyti. Kas nakt: 
nervos neleido man miegoti ir ryt* 
būdavau labai pavargęs. 

4'Aš daug kartų dėkojau mano 
draugui už supažindinimą manęs stt 
rlerbtex, geidžiu, kad būčiau pra
dėjęs Hebtex vartojęs daug metų at-
g&L Herbtex išvalė vidurius be skau 
-mo ir dabar esu reguliaris kas
dien. Jaučiuosiu jog viduriai iš
plauti. Visi nuodai nepasilieka ii 
vargina, bet reguliariai išeina. 
i 44Nuo laiko, kada Herbtex išvalė 
vidurius nugaros neskauda ir netu
riu kūne skausmų, taipgi neatsiru-
4iu surūgusio £ a s o P° v a ^ y ; v i s a * 
galvos sukimas praėjo ir mano ner
vos nusiramino taip, kad galiu mie
goti visą naktį. 

44 Už visą gerą ką Herbtex mau 
padarė, nieko neimčiau. Aš žinau, 
kad Herbtex palengvina paprastas 
litras, kaip: Pilvo Skaudėjimą, Tin
gias Jaknas, Silpnus Inkstus, Skau
dančius Kaulus ir Muskulus, kada 
jas užveda užkietėjimas". 

SPECIALIS PASIULIJIMAS: 
Herbtez reguliariai kainuoja $1.25; 
siųskite tik $1.00 — Money Order, 
Pinigais ar čekį į: Herbtex Co, 
Dept. A8, Wheeling, W. Va., ir gau
site pakelį Herbtez vaistų. Pakelis 
užteki mažd^g 2 savaitėm, 

(Skelbimas) 

Ir Vėl Čionai! 
• * • 

Liberališka Vienkart-j-Metus Proga 
AUTOM AL GESINIS VANDENS ŠILDYTO JAS 

ANT 9 0 DIENŲ 

Taupymo rtmo 
PASIŪLIJ I^ 1 0 

Leiskit mums įrodyti, kad ir jūs 
taipgi įsiyailte turėti patogumą 
nuolatai karšto vandemo. 

• Pereitus metus tūL^lan.iai ir tūkstančiai šeimynų pa
sinaudojo šiuo aeiisaeijiniu "show-down" pasiūlijimu. Jie 
įsitikino, kad išgali turėti smagumą ir patogumą nuolati
nio karšto vandenio. Dabar, idant palengvinus tūkstan
čiams susipažinti su stebėtinai žema kaina nuolatos karsto 
Vandeaiio, mes pakartojame šį pasiūiijimą! 

Imkite 3 mėnesius pasitikrinti, kad negalite apsieiti be 
Automatiško Qe*inio Vandens šildytojo . . . 

Automatiškas vandens Apšildymas gesu duoda jums karš' 
tą vandeni už labai pigią kainą, lštikrųjų, imant galionais, 
lai jums šis šilta* vanuuo nei kiek- brangiau atseis ui se
novišką būdą. Automatiškas Gesinis Vandens Šildytuvas 
vandeu {šildo kai sykis iki tokio laipsnio, kokio pageidau
jate. Jums nereika neko saugoti. Viskas ką jūs turite dary
ti yra tik atsukti kruną — karštas vanduo ten visados — 
dieną ir naktį — lėkštoms, maudymui, valymui ir plovi
mui. Šimtas ir vienas naminių darbu palengvinti kada karš
tas vanduo visados jūsų laukia! Pasitikrinkite. Pasinaudo
kite šiuo 90-dienų Taupymo |rodymo Pasiūlijimu! Atsi
minkite, jūs esate teisėjai savo namuose! 

Šis Pasįūlijimas Tiktai Apribotam Laikui 

MATYK JŪSĮIPLUMBER-DEALER DABAR 
ARBA ŠAUKITE WABASH 6000 

coo«mr.. CONSTAMT KFttGEtATION 

r? 

THE r-tOPLES GAS LtGHT A N D COKE C O M P A N Y 

Pastovumas --
Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimą* 

i 

# 

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

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

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $6,000.00 Federalinėje įstaigoje. 



KAS GIRDĖTI CMCAGOJE 
^ 

Organizavimosi 
Laikas 

džiaugsite gražia programa ir 
pasilinksminsi t prie muzikos 
bešokdami. Baliaus pradžia 4 

ICAGO. Sukru- vaJ. vak., o parai-, svetaine 
randi..-i prie 88-tcs ir Mar-
quett? Ave. 

to, 'sujudo Šv. Juozapo para
pijoje gyveną na&iai ir naš
les. Nori viešai pasirodyti, ka 
bendrai susijungę gali nu
veikti. Ir todėl daro didžiu
lį balių parap. parėmimui, kc-
vo mėn. 31 diena, parap. sve
tainėje. 

Našliai-ės puikiai prisiren
gia pt've baliaus, kati kiekvie 
nas atvykęs linksmai laikę 
praleis ir, be to, puikią prog 
ramą pamatys. 

Dalyviai susiorganizavo 
grupėmis; vienos grupės juo
dai apsirengę, tik su baltais 
ornamentais, kitos su rožėmis 
pasidabins ir daugiau, net per 
sunku viską išvardinti. Atvy-

Nauja draugija susitvėrė, 

džiulio jungtinio choro padai
linti programą Ashland audi
torijoje. 

Mat, tą dieną įvyksta Dai
nos Šventė. O publiką gerai 
pat nkinti, turį chorai būti 
gerai pri si rengę. Užtikrinu vi
sus, kad So. Chicagos che ras 
puikiausiai savo dalį užpil-

PIRMOJI LIETUVAITĖ 
BAIGUS OPTOMETRIJOS 
K O L E G I J A 

Lenkijos Artiste Apie 
Lietuvę 

Krutamu paveikslų žvaig
ždė, Jadvyga Smosarska, ku
ri pasižymėjo Lenkijoj su vei
kalu "Barbara Radzillo\vna," 
šiomis dienomis vieši Chica-

R A D I O 

dys, o kiti chorai irgi nepa 
. \ .Vi<1 , ., . Seidakis, 22 metų, 1441 South 

giduos, istikrųjų bus puiki1 

Illinois optometrijos kolegi
ją baigė su laipsniu pirmoji 
Chieago j , gal net ir visoj 
Amerikoj, lietuvaitė Thelina J 

Pasikalbėjime su Stasiu Pie 

kiu būti namuose, bet išgirsk 
kuri pasivadino Sv. Juozapo., ., . , . .. 

*~ , _• *., v.i kas nuveikiama dainos srity-
Parap. Mokyklos R-jos. Sif . 

,. j50th Ave., Cicero, i 11. J i bai-programa ir nei vienam nelm-! . ' 
gė su pagyrimu ir gavo huma
nitarini atžymėjimą su $50 do-

graži grupė pirmą kart savo 
viešą darbą parodys balan
džio 28 di^ną. Tą dieną jų y-
ra rengiamas didžiulis "bun-
co par ty" su šokiais. Įsidėmė
kite šią dieną ir atrykite pa
matyti šios dr-stės narius. 

O daugiausia, atrodo, dar
buojasi parap. choras, kuris 
šauniai gieda, be to daro daž
nai praktikas, nes rengiasi 
prie didžiulių dalykų. Baland 

kę tikrai sužinosite ir pasiJ 21 dieną tai prie bendro di-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

Be to choras rengiasi prie 
perstatymo veikalo — opere
tes. "Kuprotas Oželis" teks 
irgi neužilgo -pamatyti ir iš
girsti, kuris bus suvaidintas 
parąp. svetainėje pirmiau ne
gu pavasario grožis pradek 
vilioti į užmiestį — gražų 
lauką ar žalią girią. 

Nemuno Sunas 

vana. Dabar ji yra pirmoji 
lietuvaite diplomuota optome-
triste su teise praktikuoti. 

Jai padėjo dr. Pribyl, 384.') 
W. 26th St. 

• 

žu, Chieago Herald-Ameriean 
reporteriu, ji pasakė, kad ji 
išbėgusi iš Lenkijos per Lie
tuvą, kai naciai ir bolševikai 
užėmė Lenkiją. Apie išbėginių 
ji 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų ratilo programo Antradienio Ir 
4e4Uulfenk> rytais 10:00 valandą, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu SaUtmieru. 

Katalikų Labdaringas 
Centras 

Bridgeport. — Prelato M, 
Krušo iniciatyva šv. Jurgio 
parapija ruošiasi įsteigti pa
rapijos ribose Katalikų Lab
daringą Centrą. Tai bus įstai
ga, kuri šelps ir išlaikys vai
kus našlaičius ir senelius. 
Laukiama iš Bažnyčios vado
vybės to plano patvirtinimo. 

Dabar jau plaukia prel. M. 
Krušui iš parapijiečių to pla
no užgyrimo laiškai ir aukos. 

Per Šv. Velykas vokeliais 
daromas balsavimas, pasisa
kymas ar už, ar prieš to pla
no vykdymą. Kas šį sumany 
mą užgiria, tam reikalui įde 
da ir auką. 

Žymūs Artistai 
Šaltimiero Šunim 
P:irum Parengime ' 

Šaltimiero kasmetinis Šu
nim Būram parengimas yra 
t i kr. i grynai lietuviškas pa
rengimas, kuriame dalyvauja 
Chicagos geriausi dainininkai-
ės, lošėjai, muzikantai. 

Siu metų vakaras įvyks sek . : . . , _ , . , , , Kaune, 11 pastebėjo kaip ne madienj bal. 7 d., Ashland 

"Paskutiniomis Lenkijos 
dienomis užėmimo aš atsidū
riau Vilniuje, kai Lietuva 
rengėsi užimti šį miestą. Ne
žinojau kas daryti, kur pul
ti kai radausi prie Lietuvos 
sienų. Ačiū Dievui, mane pa
stebėjo vienas Lietuvos armi
jos pulkininkas, kuris mane 
išgelbėjo. Jis man suteikė vi
są pagalbą, kad atsiradau 
Kaune." 

Gyvendama kelias savaites 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 
Moteris patarnauja 

620 W. 15th Ave. 

Linkime Pasveikti 
Šv. Jurgio parapijos Soda-

lietės linki greitos sveikatos 
savo dvasios vadui, kun. S. 
Gaučui, kuris jau savaitė kaip 
guli ligoninėj. Taipgi parapi-
jonai meldžiasi, kad Velykas 
sveikas švęstų savo parapi
joj. 

Blvd. Auditorijoje prie Ash
land ir Van Buren gatvių. 

Programoje dalyvauja Ąn-
I tanas Kaminskas, Jonas Rukvš 
tala, Mikas Overlingas, Algir
das Brazis, Ann Jonikas, Al
bina Kasper, Florencija Bal-
siūtė, Juozapina Stanaitis, 
juokdarys Bruno Bruknis, art. 
Rubv Ders, 8ur*u» r>nim dai-

j nuojančios sesutės, akordio-
nistas Juozas Warputas, šo
kėjos Genovaitė Brazaitis, Bi-
nik sesutės ir daugelis kitų. 

Muzikale direktorė yra Ele-
na Pečiukaitė. 

Įsigykite tikietus dabar di
džiausiam šių metų lietuviš
kam perstatymui. Generalė j -
žanga 75 centai, o rezervuo
tos vietos doleris. 

Tikietų platintojai randasi 
visose kolonijose, arba (pas
kambinkite Prospect 4050 ir 
tikietai bus pristatyti. Rap. 

tuviai atsineša \ Lenkijos pa 
bėgėlius. Apie tą ji pasakė: 

" Lietuviai vargšams Len 
karna pabėgėliams yra labai 
nuoširdūs. Gavome gerai pa
valgyti ir gerai mus visus už(| 
laikė/ ' 

Artistė Smosarska pardavė 
savo automobilių Kaune ii 
tokiu bfidu įgytais pinigais 
galėjo atvažiuoti (Amerikon. 
J i sakė, kad ji praradusi vis
ką Lenkijoj. Rap. 

Vienas iš gražiausių lietu
vių radio programų įvyko 
sekmadienio ryte, kovo 17 d., 
kuomet per Šaltimiero valan
dą girdėjosi religinis muzika-
liškas veikalas — 44 Kristaus 
Paskutinieji S e p t y n i Žo
džiai," parašyti komp. Du-
Bois. 

Šis veikalas, kuris yra ga
na sunkus, buvo puikiai at 
liktas. Tai buvo pirma pro
ga lietuvių programų klausy
tojams išgirsti. Jame dalyva
vo Chicagos mėgiamieji dai
nininkai: Algirdas Brazis, 
Florencija Balsiutė, Antanas 
Kaminskas, Mikas Overlingas. 
Jonas Rukštala, Ona Jonikas, 
Juzė Stanaitis ir Albina Ka<?-
pariutė. Povilas Šaltimieras 
deklamavo; Elena Pečiukaitė 
dirigavo. 

Visais atvejais Šaltimiero 
programai visados pasižymi. 
Programų rengėjai stengiasi 
visados duoti programus pri
taikintus prie švenčių. 

Šaltimiero programai girdi
si kas rytas iš stoties WHIP, 
10-ta vai. Mat. 

MACARONir 
AND-CHEESE 

READY IN 9 MINUTES 

REMKITE, SKLEISKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDAI 

G-ėlA* Mylintlem*. 
Vestuvėms, Rarikle-
tams. Lal<lotu>ėu»> 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Užganapadarymas neranda 
apsibuvimo sieloje kuri godu
mu ėdama. 

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

William A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir Naktj. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL SI 61 

on 't look 

OLDER 
an y our y e ars. 

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled hair . . . with hair that u soft, colorful, youth-
Iike! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions at it TINTS. 
See your hairdresse* today and say: 

^Ct/iv*cMu . . . €&tf/l 
Wrlto novr lot tiee booklet and free advice on your hair problmm to 
Joaa Claii. President. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St. New York. N. Y. 

$ 2 5 , 0 0 0 V E R T E S U Ž B A I G T Ų PAMINKLŲ J Ū S Ų P A S I Ž I Ū R Ė J I M U I 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUŠIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ-
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M 0 C PATARNAVIMAS 
HmDULHIiUL DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

VENEHAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Ch ieago, I l l i no is 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulohre Kapiniu, 5900 W. l l l t h St., 1 bL j rytus nuo didaųju vartų. 

Anthony B. Petkus 
P. J. 

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

Albert V. Pėdais 
- — -

Lachawicz ir Sunai 
j . Liulevicius 
S. P. Mažeika 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP


Penktadienis, kovo 22 d. 1040 i ) R X t J < 3 I S 
Iš Marijonų 
Bendradarbių 
Susirinkimo 

ir Pr . Ivanauskiene, pareiš
kė, kad tuo tarpu labai už
imti parapijos naudai " Mar
gučiu/ ' vakaru. 

Kovo 20 d. " D r a u g o " na-j Marąuette Park — A. Pu-
me įvyko Marijonų Bendra- j kelicne, O. Kazragiene ir A. 
darbių Draugijos ChieagoB,2"1)™*1* pareiškė, kad turėjo 
apskrities skaitlingai susirin
k i m a s kurį atidarė pirm. A. 

praeita sekmadienį skyriaus 
susirinkimą, kuriame įsirašė 

Bacevičius, kviesdamas nuta-jdu &*** n a r i a i » t a i P P * t u H 
rimų raštininką, pe r ska i t y t i ; *^ išvažiavimą ir rengiasi 
protokolą, kuris buvo p r i imki"* 8 S**1*- klebono kun. A. P . | 
t a g j Baltučio 25 metų sidabrinio 

Visų pirma sekė kolonijų -jubiliejaus, 
skyrių rafx>rtai: Bridgeporto kolonijos sve-

West Side — I). Uaspar- &* J - Šliogeris ir tflena 
kiene, M. I>rukteniene ir C. Butkiene pranešė, kad Mari 
Druktenis pranešė, kad dabar- jw«§ prieteiiai įdomauja aps 
tiniu laiku užimti parapijos kritfo susirinkimais, ir pasi-
metine vakariene ir klebono »>% bendrai dirbti ir padėti 
kun. J . Vaško priimtuvemi>, 
bet mano tu iė t i i r skyriaus 
išvažiavimą. 

North Sida — A. Bacevi
čius pareiškė, kad tuo tarpu 
nieko naujo nedaroma 

Town of Lake — P. Turs-
kiene, O. Sriubienė ir M. Su-
deikiene pranešė, kad susi
rinkimai įvyksta i r pilnai pa
sirengę prie darbo išvažiavi
mui, kuris įvyks liepos 28 d. 
Marijonų ūkyje, Hinsdale, 111. 

Cicero — O. .Rimkienė, K. 
Juozaitienė ir K. Sriubienė 
pranešė, kad susirinkimai į-
vyksta gan gražūs, nusitarė 
rūpintis sale ir turėti vaka
rą; ta ip pat rūpinasi įvairiais 
darbais gerb. klebono kun. J . 
Vaičūno 25 metų kunigystės 
jubiliejaus reikale, kuris į-
vyks balandžio 14 d. parapi
jos salėje. 

Dievo Apvaizdos parap. — 
M. Bukantienė, O. Bukantai 
tė, J . Kikas, Emilija Rudyte 

\ r.-ame. 
Reikia pažymėti, kad yra 

didel io džiaugsmo ir malonu
mo dirbti, kada matai, kad į 
šaukiamus Marijonų Bendra
darbių Chieagos apskrities su
sirinkimus atvyksta vis nau
jų veidų, norinčių padėti į-
vairiuose darbuose. Tai tik
rai sveikintinas ir girtinas 

! dalykas, ir tikimės, kad ir 
ateityje taip bus. Susirinki
me buvo iškeltas klausimas, 
nusitraukti skyrių atvaizdus, 
kad ateityje būtų galima pa^ 
naudoti didesniam pasigarsi-
nimui ir pasirodymui, kad 
Chicagoje Marijonų Bendra
darbiai nesnaudžia, i r kad jų 
skyriai gražiai gyvuoja ir dar 
buojasi. Susirinkimas tą klau
simą priėmė ir užgyrė. 

Kadangi šiame susirinkime 
nedalyvavo dvasios vadas, ku 
ris susirgus misijonieriui De
troite, išvyko baigti misijų, 
ir neatsilankius nei vienam iš 

<>r 

Miami, Fla, — Mrs. Emory Callahan, 22 metų ir jos vyras 
kurie laukiasi penktukų. (Acme telephoto) 

Tėvų Marijonų į šį susirinki- Vardu dvasios vado kun. J . 
mą, -buvo numatyta keletas Dambrausko ir visos Marijo-
svarbių pasitarimų, bet dėlei nų> Bendradarbių Chieagos 

apskrities valdybos malcnie-j 
šiems nariams bei narėms iri 
visiems prieteliams linkime 
kuo links miausių Velykų' 
Švenčių ir Dievo palaimos. 

J . K. 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LJUtUVAlA f&MOKJbflMAIB 

Barsk is Fu rn i tu re House, Inc. 
-vim MUM* o* trtmm *-tKi>rrLRj£» tujtoK IMM 

1748-50 W. 47th Su Phone Yards 5069 

tikslesnių informacijų, atidė
ti. 

Taip pat buvo kalbėta apie 
J . E. vyskupo Bučio, Tėvų 
Marijonų Onero lo atvykimą, 
ir gerb. kun. K. Rėklaičio į 
Ameriką, bet dėlei stokos ži
nių, reikalas paliktas ateičiai. 

Kadangi kovo 19 d. iąpuo 
lė šv. Juozapo diena ir tą 

i garbingą vardą nešioja mūsų 
dvasios vadas, kun. Juozas 
Dambrauskas, ta proga susi
rinkusieji buvo apdovanoti jo 
paliktas gražia dovanėle i r 
komisija, kuri buvo įgaliota 
tuo reikalu rūpintis irgi ne
pamiršo, jam grįžus iš mi'si-
jų, pasitaikius pirmai progai, 
apdovanos. 

Ir Vel Matėme 
Gražy Vaidinimą 

Nesiradus daugiau naujų 
sumanymų, susirinkimas baig-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Teatuvem, HrikStynom ir Kito 
ktofu BaiiKieumi suteikiam t*a-

tarua riui». 
'•intunng eausjcnaTlinaa VUieni* 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKŪS, MV. 

Tel. Victory 9670 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvooa 
šviesomis. D a r b a t 
G a r a n t u o t a s . 

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

V 

Ros. — ENGlewood 5840./ 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČIU 

5^ 
wwnmw 

u N̂ URFD 
JLSL. 

B — — į i praiiora. 
I u u a a o * Corp. po 

15000.00 per 
United Statei 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3"* Z/o 

Omo T»L: frOO raL ryto iki 5:00 raL Tak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniai! ir ftefitadieniaia iki 8:00 vai vakare. 

6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 
JOHN PAKEL, Fra*. 

CHiCAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

delko juos vartoti. 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir ortaivynu. kurie dabar da-
ly-vaaija mūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už $1. 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. Y. 

mmmmmmtmm mm 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD DTN Prop. 
Svetainę randuojame susirinki
mams, parems, vestuvėms i r vi

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

Chieago, I1L 

Viktorijos Daugirdienės pa
stangomis buvo praėjusį sek
madienį atvaidintas gražus 
istorinis veikalas, imtas iš 
Vytauto Didžiojo laikų: Kry
žius ant Perkūno Aukuro. 
Penkių veiksmų drama, vaiz
duojanti Lietuvos krikšto lai-
kus? kada Vytautas a p k r i k ^ 
tijo paskutinį Krivį. Vakarą 
rengė Šv. Eažančiaus draugi
ja, ir, kiek teko patir t i , va
karo pelną skyrė vietinėms 
seselėms Kazimierietems. Už-
tad Daugirdiene, matyt, susi
laukė didelės pagalbos iš se
selių, kaip režisavime, ta ip ir 
grimavime bei drabužių pri
taikinime. Lošėjai buvo pa
rinkti irgi gabūs ir tinką sa
vo rolėse, kurias tobulai at
liko, ypač gerai pasižymėjo 
J . Makauskaite, Šimkus, Dau
girdas ir Adomaitis; pastara
sis buvo tas paskutinysis Kri
vis, kuris dabodamas ir 'sau
godamas Perkūno aukurą, 
pa ts paskutinysis pasidavė ir 
garbingai iškele kryžių, ant 
Perkūno aukuro.. 

Žmonių buvo pilnutėle sve
taine. Reikia pasakyti, kad 
veikliosios Daugirdienės pa
dėtos pastangos, triūsas ir lai
kas nenuėjo niekais, bet tu
riu pasakyti, kad vakaro pa
sisekimui daug darbavosi ir 
k i t i komisijos nariai, kaip ta i : 
M. Yanuškienė, M. Karečkie-
ne i r A. Urbonavičiene. 

Per pertrauką mažasis Dau-
girdukas pasakė gana vyku
siai juokingą eilę: " A š ber
niokas " , gi veikalui pasibai
gus, vietinis kleb. kun. J . Šau-
linskas, pasakė kalbą džiaug
damasis, kad North Sidėje 
gabių talentų netrūksta i r 
tiems talentams vystytis pro
gų bei vadovų, pagyre Dau
girdienės padėtos pastangos, 
režisuojant šią istorinę dra
mą ir kvietė northsaidiečius 
visuomet tokios rūšies paren
gimus visu nuoširdumu pa
remti. Lietuvytis 

Sąžine veda prie atgailos, 
atgaila prie užganapadarymo, 
o užganapadarymas prie at
leidimo. 

1 

* 

& -
X . ' 

: ^ , 

Budrike Velykinis 
IŠPARDAVIMAS 

Jau laikas įsigyt Elektrinę Ledaunę, naują modernišką pečių, Parlor 
Setą, Karpetą — dabartiniame Budriko Velykiniame Išpardavime. 

-

1940 metų Radiją, tokia kaip paveiksle, 8 tūbų, nereikia vielų, pagau-
gerai visas stotis, tiktai už ^ £ > 9 . 5 0 i r J u s ų s e n ^ r a d i J 4 -

Įmokėti tik $2.00. 

na 

Dviejų šmotų Parlor Setai, geriausių išdirbysčių, padirbti užsisaky-
man, garantuojami 10 metų, tikroji verte $135.00, tik ^ y j _ O O 
ir jūsų senas setas. 

Bulovą ir EJ&in Kankiniai Laikrodėliai parduodami už J 1 A O O 
ir lengvais išmokėjimais, po 50 centų į savaitę. 
9x12 mieros karpe ta į pritaikyti prie setų, po $ 2 9 5 0 

Geriausia maliava $ " 1 „ 9 5 S&L, paprasta maliava, gal. , Q 7 

Siuvamos mašinos: Singor ir AVestinghouse, po $ 2 9 5 0 
ir P° £55.50 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 So. Halsted Street 
3417-21 So. Halsted Street 

TELEFONĄ S Y A RDS 3088. 

Žymas Radio Programas Budriko Krautuvės leidžiamas iš Stoties 
WCFL — 970 k. sekmadienio vakarais nuo 5:30 iki 6:30 vai. 

J : 
• • -
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Tylos! Skaitytojai Kalba Dainų Šventes Reikalu! 
Smerkia Draugijas, Kurios Ta Diena 
Rengia Savo Vakarus. 

dej 
Dienraštis " D r a u g a s " pra-[ geriausiai prisiruošti progra-

ejo plačia publikacija J'ir- j mai. Iškeldami savo bankietus 
eieeriH'iai ir vestpuhnanieriai 
taipgi pasakč, kad jie ir šim
tu nuošimriij dalyvaus tojo 

mos Dainų Šventės Chieagoj, 
ruošiamos balandžio 21 d., 
Ashland Blvd. Auditori joj , 
pr ie Ashland ir Van Bu re n 
gatvių. Tos publikacijos aidai 
skamba visose lietuvių kolo-

Dainų Šventėje, vadinasi re
mia mūsų jaunimą, pasišven
tusį dainos menui. Bet nega-

nijose, ne tik Chieagoj, bet iri liu praeiti nepastebėjęs fakto, 
apylinkėse. Parapijinių ir Lie 
tuvos Yyeių Chicago Apskri
čio choru vadai, girdėt, kiek 
tik leido laikas (paprastai 
prieš Velykas chorams yra 
daugiau darbo) mokina cho
rus programai parinktas dai
nas. Vyriausias choro diri
gentas, komp. A. Pocius, po 
Velykų žada pervažiuoti per 
visus chorus, patikrinti jų 
prisirengime bendroms prak
tikoms, duoti smulkesnių nu-i tasai bičiulis — Draugas ne
rodymų ir patarimų. Lietuviui atsi'sako. Žinoma, maža dran-
visuomene Dainų Švente y ra gijele nieko nereiškia, bet čia 

kad randasi draugijų, kurios 
tą dieną, kaip garsina, " t u r ė s 
savo parengimus." Nieko ne
sakyčiau, jei tos draugijos 
būtų kokių kreivatikių, par-
mazonų, kurių ir yra tikslas 
kenkti katalikams. Bet jos 
yra, kaip sakoma, bažnytines 
ir be Draugo negali apseiti. 
Vadinasi, atsuka nugarą tam 
bičiuliui, iš kurio, apsisuku
sios, prašo paramos ir kurios 

susidomėjus. Faktu tam gali 
būti kad ir ciceriečiai, kurie 
iš balandžio 21 d. iškėlė ban-
kietę savo kleb. kun. J . Vai-
čūnui pagerbti sidabrinio ku
nigystes proga ir vestpulma-
niečiai, kurie ta ip pat iš ba
landžio 21 d. iškele bankietą 
savo kleb. kun. A. Linkui pa
gerbti jo vardadienio proga. 
Tie parapijų parengimai, be 
abejones, y ra dideli i r jos ga
lėjo nepaisyti Dainų Šventas. 
Iškeldami tuos bankietus iš 
balandžio 21 d. ciceriečiai ir 
vestpulmanieeiai datfg paro
dė. Pirmiausiai parodė didelį 
supratimą bendro veikimo. 

Toliau vertinimą " D r a u g o " ^ ^ k a t a H k ų ^ ^ ^ 
i r jo pastangų Pirmąją Dai- Pasiteisinimas, kad nėra kitu 

prikišimai rado jų savotišką 
fanaberiją ir tuo pačiu pasa
kymą, kad bendri visuomeniš
ki reikalai, ypatingai parody
mas simpatijos mūsų jauni
mui, joms visiškai neapeina. 
Tiesa, Amerika, <ffiri kon t r i , " 
nieks negali niekam pasakyti, 
ką kas turi daryti . Bet jeigu 
visi nusistatysim veikti neor
ganizuotai, žiūrėti tik savo 
reikalų, kurgi atsidursim? 

Dėl to aš, kaipo " D r a u g o " 
skaitytojas ir dainos meno rė
mėjas, smerkiu tas katalikiš
kas draugijas, kurios laikysis 
onoro ir balandžio 21 d. bus 
atsiskyrusios nuo plačiosios 

Pirmoji pavasario diena Chieagoj. (Acme teleiphoto) 

nų Šventę suruošti tikrai di
dingą ir chorų pastangų kuo 

dienų jų parengimui, gali bū
ti labai p igus: kur yra noras 

Westinghouse jg 
££•• 

New MEAT-KEEPER... 
with "window" front! 
Holds 15 pounds— 
keeps meat fresh for 
days. Providea the 
steady cold that 
makes humidit y sa/e. 

ir gera valia, ten viskas ga
lima. 

"Draugo" sk. 

" D r a u g u i " ir Pirmosios 
Dainų Šventės Rengimo Ko
mitetui begalo malonu būtų 
sulaukti tuo reikalu balsų ir 
iš kitų skaitytojų. Juo dau
giau ir garsiau kalbėsime, 
tuo plačiau sklis aidas ir la
biau sudominsim visuomenę 
Dainų Švente, būsimą balan-j Dies. 
džio 21 d. R. V 

KOMUNISTAI KONTRO 

A M E R I K O J 
Jie įsigauna j viršūnes. 

Savo skaičiumi — komunis
tai, naciai ir jiems panašūs - -
nėra baisūs :Amerikos tradici
joms ir laisvei, pareiškė kal
bėjęs Chieagoj kongresmonas 

eraey, kurioj oficijalias vie
tas užėmė Kari Brovvder ir 
Clarence Hathaway, komunis
tų redaktorius. 

" T a i buvo komunistų ir ko 
munistams kontroliuojama. Iš 
džiaugiuos, jog paskutiniuoju 
laiku dėl j rodymų komitetui 
ji iširo. 
Komunistai aktyvūs. 

" P r i e š pairimą ji turėjo 
7,000,000 narių, kurie pateko 
komunistų propagandai. 

"Komunista i sudaro tvirtą 
grupę. J ie yra organizuoti. 
J ie turi prieš akis aiškų tik
slą. J ie visados atvyksta j 
susirinkimą ir stebėtinai ak
tyvūs. ' ' 

Vadai įkalinti. 

" F r i t z Kuhn nuteistas. Nu
teistas ir Ear l Browder. I r 
daugelis jų sekėjų pakeliui į 
kalėjimą. 

Komunizmas ir fašizmas at
stovauja tokią pa t valdymo 
formos filosofiją — jog val
stybė yra viskas, asmuo nie
kas. Tai taip sena, kaip pati 
istorija. 

" A š tikiu, jog pagrindinės 
žmogaus teisės gautos ne iš 
karalių ar vyriausybių, bet iš 
Dievo." 

Po kalbų kongresmonas 
Dies išvyko Washingtonan. 

J. Budrick 
Gimtadienio Proga 

1 

Tu nori skrajoti 
Padangių keliais. 
Vai, daug jų ten y ra 
Pasaulio platybėj 
Ir slenka jos amžius 
Kamiai sau liuosyl>ėj 
Netemdo jų miglos, 
Nespaudžia skausmai. 
Tik blykčioja žvaigždės 
Iš veido dangaus. * 
Lai nušvinta ugninga 
Erdvėj begalinėj 
Ant jūs gimimo dienos. 

1940, kovo 22 d. 
Lietuvių Jaunuolių Balalaikų 

Orkestrą 

AVESTINGHOUSE elektriniai refrižeratoriai yra pri
pažinti vieni geriausių i r tvirčiausių visų ret'rigera-
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu .pirkti AYestinghouse refrižeratorių ir 
prižadu, kad kurie pirks iš mano krautuvės — ma
no patarnavimas bus tikrai sąžiningas. Kainos žemo* 
ir teisingos — bargenai didžiausi ir išmokėjimai leng
viausi — be jokių nuošimčių visiems. 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

M. P . Shills, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer Ave. Chicago, Illinois 

TEL. TAFAYETTE 6195 

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

" C U P I D AND C A S H " 
pagrindinė tema, kuria rergia-
mos diskusijos antradienio va 
kare jaunimo susirinkime, kur 
r j šaukia jAssoeiation for 
Family Living, 220 S. State 
St. 

Prof. S. M. Duvall, ekono
mijos profesorius George 
Williams kolegijoj, kalbės 
" H o w mueh does it eost to 
take a Giri o u t ? " 

CHICAGOS 
sąšlavos ir atmatos netrukus 
nebesmardins miesto, jei įvyks 
majoro Kelly sumanymas. J o 
įnešimu visos atmatos būtų 
sumalamos i r paleidžiamos 
nubėgti drenažo tūtomis 
(sewers). 

ABC TAUPYMO KLIOBAS 
Tefeinga organizacija — ne dėl pelno. Prisirašykite 
dabar į ABC Klinbą ir sutaupinsite sau nuo $30. iki 
$1C0. perkant elektrinj refrižeratorių pigiau. Su ABC 
Kliubo valdybos pagelba, nariai perka viską pigiau — 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratorius, ra
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lova? 
— matracus — ir stokerius — Casb arba Kreditu iš 
fabrikų < ' \vbolesale , , kainomis. 
Del platesnių informacijų ir prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laišką tuojaus. arba atvažiuokite ypa-
tiškai i raštine pasikalbėti. 

ABC Taupumo Kliubas I r Raštine Pas : 

Genera l Radio & Funni tune 
SALES and SERVICE 

Lietuvių įstaiga per 13 metų. 
3856 Archer Ave. Tel. Lafayette 6195 

K A R T A I S 
į spąstus pakliūva ne tik pe
lės, bet ir žmonės. Policija 
suareštavo keturis mokyklos 
vaikus, kurie mėgino pavogti 
"pa l ik tą ' ' automobilių. Suim
ta Charles Shue, 15 m., 5701 
S. Sayre, Edward Shue, 14 
m., 5707 S. Sayre, F rank 
Benk, 15 m., 5716 S. Sayre ir 
Norbert Melerski, 14 m., 6611 
Archer Ave. J i e prisipažino 
pavogę 6 automobilius. 

Tačiau jie pavojingi savo i 
landumu ir mokėjimu įsi
t r a u k t i į organizaeijas ir jas 
vėliau kontroliuoti. 

"Jungt inėse Valstybėse tė
ra tik 100,000 komunistų. Ta
čiau nepaneigiami faktai, ku
riuos mūsų komitetas sužino
jo, rodo, jog jie gali kontro
liuoti organizacijas, kurias su
daro 12,000,000 amerikiečių!" 
Mažuma dažnai valdo. 

Kongresmonas Dies kalbėjo 
Carl Schurz High School. Sa
vo kalboje jis pareiškė, jog: 

" Is tor i jo j organizuotos ma
žumos, dirbdamos ironiška 
disciplina ir fanatišku pasiry
žimu, nuolatinai grauždamos, 
kaip termitai iš vidaus, galė
jo įveikti didžiumų norą ." 
Komunistų kontroliujama. 

Savo kalboje jis patiekė pa 
vyzdžiu organizacijų, kurias 
valdo komunistai. Pavyzdžiui, 
International Workers Order. 

" T o j grupėj y ra 195,000 
narių, 1,900 skyrių ir veda 
200 mokyklų. I r prisipažinęs 
komunistas, Max Bedacht — 
vyras pareiškęs mūsų komite
tui, jog jis nepalaikytų U. S. 
kare prieš Sovietų Kusi ją — 
ją beveik va ldo ." 

Panašiai ir American Lea-
gue for Peace and Denio-

TYPEVVRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

— S M A I L M O N T H I Y PAYMENTS — 

ALI MAKES 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
- M M TIAOI-M AUOOAMCt — 
OU» I I IUHT1 CAtit ONI-Tlal NIMT.MACHIMI •UA1ANTII 

J L C T Ą D TYPEVVRITER 
* ^ l # % l * C O M P A N Y 

ROtCRT C. GOIMLATT, Managar 
119 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
tSTIMATES— FREE — DBMONSTRATION 

Sveikas mūs mokytojau 
Šiandien iš pat ryto 
Girdėdami šią linksmą dieną 
Daug linkėjimų jautrių 
Ir mums daleisk žodį vieną 
Kaip nors pridėti prie žodžių 

(.m-
Tegul kur tik atseis keliauti 
I r muzikos tyrinėt vagas 
Linkini jums laimę atsiekti 
Tamsvbės išgenėt šakas 
Ir geidžiam linksmai sulaukti 
Daug daug gimimo jūs dienų 
I r tas dienas linksmai praleist 
Ta rp muzikos ir mokinių. 
O garbei jūs aukštai išaugti 
Muzikoje t a rp lietuvių, 
(reidžiam viešai išreikšti 
Kaip esam dėkingi 
Už tai, jog netingi 
Mus šviesti, muzikoje mokinti 
I r lavint mūs mintį 
Kg, jaučia šiandieną? 
Širdis mūs kiekvieno 
Nesunku atspėti? 
Ko liūdi svajoj 
Širdis ta jautrioji 
Kai žvaigždės masino 
Savo spinduliais 
Gal tavo sielą 
Jos į erdvę viloja. 

I T ^ 

PIRKITE NAUJAUSJ 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Drobe Paklodėms ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Panciakos, Pirštinės ir Ke
purės. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P . Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

CLASSIFIED 
REIKAT/TNOA D A R B I N I NK R 

Patyrusi mergina namų ruošos dar
bui. Paprastas virimas; n£ra plovimo; 
l vaikas, 5 metų amžiaus. Savo kam
barį, vanią. Gora algra. Atsišaukite: 
Mttrrsurrt t 8044 

P A R D A V n i l l ©KIS 
60 ak^rų ūkis, gera žemė ir qu-

dinkat. Randasi Elogon, Mich., prie 
Routo 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeni 3251 So. Emorald 
Ave., Chicago, 111 Tel. Victory 4181. 

Tai yra geriausi ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, 1 ngvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ US" 

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

GERA NAUJIENA 
Argo ir Clearing darbininkams: 
Pardavimui už žemą kainą naujas 
medinis cottage. 4 kamb. ir vieta 2 
kamb ant virSaus. Lotas pusę ake-
ro, už miesto rubežiaus kur taksai 
žemus. 7c gatvekariai. Kaina |3,950. 
Jmokėti $500.00, likusius apie $30. 
j menes j . Cottage randasi gražioje 
Archer Ave. Ir Roberts Road apie-
linkėje. 

Lietuviai, kurių uždarbis neperdl-
deis. naudokitės šia proga, nes iš 
tmses akero žemės galima užauginti 
daug gero maisto ir sumažinti iš
laidas. 

Rašykite, arba atsilankykite pas: 
Marauotte General Contraetors, 6800 
So. MapleTOOod Ave.. Chicaco, UI. 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garu 
apšildomas; 2 karu medinis gara-
džius; arti 77th ir Green St Turime 
parduoti už labai žemą kalną, tik 
$6,300; $1,500 }mokėti, balansą kaip 
rendą. H. J . Bluhm. 0114 South 
Ashland Ave., Chicago. Illinoiv. . . 

t 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

VEDYBŲ 
leidimus išsiėmė: Edward La
pinską ir Anna Marcinkus, 
James Bruckiewiez ir Dorothy 
Vanderbush. 

ŠIŲ M E T Ų 
pajamų taksai perviršijo per
nai metų taksus $11,000,000. 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

K 
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos. 

j TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3 % % *& P* -

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAJf ABSOCIATIO* 
OF CHICAGO 

i i — MACE1EW1CH, 

Chartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL.: 9 iki 5 p. p . Trečiad.: t iki 12:00 p. fieSUuL: t iki 8;00 T. T. 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL, 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL, 8887 

Ben. J. Kazanauskas. Raštininkas ll 
•REATJ ESTATE 

Gera urogra sumaniam žmoj^nl. Par
duosiu, mainysiu arba išnomuoslu 
peram žmoprui bizniava narna. Vie
ta grera. tinkama dėl taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adresu: 1801 
South 51st Ave., Cieero. Illinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3 aukštų mūrinis namas, 3 fletal 
po 6 kambarius; 2 karų mūrinis ga-
radžius; randasi ant 23rd Place, ne
toli bažnyčios. At«dSaukite: B. R. 
Pietkiervlez, 2608 West 47th Street. 

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
200 akerių ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6,000.00 
6 pagrvvonimų, po 4 kambarius, na
mas $8.000. 
Marquette Parke bungalow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave., 
tel. PROspcet 4!>«». 

PARDAVTMUI NAMAS 
Marquette Parke parduodamas 7 

kambarių bunpreilow už puse kiek 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap-
taisvta. KarSto vandenio šiluma. 37 H 
p6du loas. 7004 So. Fairfleld Ave. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai Įreng
tą taverna. Tel. CANaI 597«. Adre
sas 2259 West 23rd Place. Chicago. 

I 
PARDAVIMUI N A J * ^ 

Pardavimui 3-fletų namas Bridga-
porte. Atsišaukite: Kaiimleras Lau
cius, 2830 South W*Jlace Street. 


