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PADIRBTAS MILŽINIŠKAS 70 TONŲ BOMBONEŠIS ARMIJAI 

Lietuvos kompozitorius J . 
Dambrauskas pasikalbėjime! 
"Apie bažnytine muzika ir 
jos puosielėjimą Lietuvoje'' 
XX Amžiaus korespondentui j 
P. Klemas'ui tei#ę«, kad se
niausias lietuviškas religinio 
pobodžio muzikos kūrinys yra 
giesmė "Šventas Dieve" (Su
plikacijose.) 

* < * * -

Yra nuomonių, sako komp. 
J . Dambrauskas, kad ši mėlio 
dija yra užsilikusi iš senovės 
laikų Lietuvoje. Toji meliodi-
ja taip atitikusi lietuvių dva
sią ir įsmigusį į sielos gel
mes, kad net įsigalėjus krikš
čionybei lietuviai giedodavę 
tą pačią giesmę. Dvasininkija 
pakeitė ją kitais žodžiais, o 
meliodija liko ta pati ir taip 
paplito ne tik po Lietuvą, bet 
ir Latviją ir Lenkiją. .Nevel
tui esą seni žmones saką, kad 
giedant šią giesmę pragaras 
dreba. 

Kita grynai lietuviška reli
gine giesme yra kun. Strazdo-
Strazdelio "Pulkim ant ke
l ių" (giedama prieš sumą). 
"Nuostabu", sako komp. J. 
Dambrauskas, "kad tas žmo
gus, kuris nepažinojo gaidų,* 
sukūrė tokią puikią grynai 
lietuvišką meliodija, kurią 
net lenkai pasiskolino". 

REYNAUDO KABINETUI 
GYVAVIMAS " TIKRAS 
IKI BALANDŽIO 2 DIENOS 

Tą dieną susirinks atstovų 
rūmai ir vėl bus triukšmo 

PARYŽIUS, kovo 23. — ti priskaitomi opozi- ' i i , tai 
Naujo Prancūzijos premjero Į prieš nauja vyriausyb susida 
Paul Reynaudo ministrų ka-Į re išviso 267 balsai. 

zbinetui gyvavimas užtikrintas- Vadinasi, premjeras laimė-
iki balandžio 2 dienos. Tą die,-jj0 v o s v i e n u daugume bslsu. 

j ną iš naujo susirinks paria-
1 mentas, kurs vakar nutraukė 

Domrlas Aircraft korporacija paairūdino e n vaizduojamą imižimsKą ti) tenų svorio 
bombonešį, skiriama U. S. a-mijai. Darbininkai įtaiso jame motorus Tai bus tikroji orine 
tvirtovė. Kalbama, kad fino bombonešiu būtu galima nuskristi per Atlantiką, j buropą ir be 
nusikalimo iš ten atgal grįžti. Be nusileidimo galės praskristi iki 6,000 mylių. Per du me
tus šis oro laivas slapta buvo statomas. Supiantama, jis bus stipriai ir Įginkluotas. Netoli, 
moj ateitvje bus išbandomas. . ( A c l n e telepl.oto). 

sesiją. 
Oficialiai pranešta, kad va

kar parlamente balsuojant vy
riausybe pasitikėjimo klausi
mu už vyriausybę paduota 
2G8 balsai, o prieš 156. 111 at
stovų susilaikė nuo balsavimo. 
Kadangi susilaikiusieji balsuo' prancūzų užsnudimu. 

Nepaisant tokio keu u par
lamento nusistatymo naujas 
ministrų kabinetas »asi!iko 
vietoje. Ir jam gyvybė iki ba
landžio 2 d. užtikrinta. 

Nauja vyriausybe energin
gai imasi darbo ves karą ir 

REIKALAUJA MAŽINTI 
| VALSTYBES IŠLAIDUMĄ 

SPRINGFIELD, 111., kovo 
23. — Legislatūros atstovas 
A. L. Lund, resp. iš Rever-
side, kreipės čia apygardos 
(eireuit) teisman gauti "in-
junetion". Šiuo dokumentu jis 
nori suturėti valstybes admi
nistraciją išleisti apie 75 mili
jonus dol. valstybinių fondų, 
kurie legislatūros paskirti ne
suderinamai su valstybes kon
stitucija. 

Atstovas Luįd seniai kovo-

Pažymėjęs, kad jei kas yra 
gražu, tai prasiskverbia net 
pro šovinizmo užtvaras, komp. 
J . D. pareiškė: " J e i mes,, ^ . ^ h n e p f t p r a s 

pav., umversalmes rehg,neS| d j a d m i l l i s t r a c i j o s j , 
giesmes įstengtume perleisti; ^ į v y k s t a n . 
per lietuviškosios mehodiios . , . . , tmMm jra .. J . i čius kokius nors rinkimus. K a prizme, Į baznvtmę muziką 1-1 . . , . . • -. u- v 

t* u \ I v. I dangi jo protestai ir kiti zy-nestume be galo daug grožio,, . . . _ v. . u * -s ,. ,. v , . giai vra lvgus žirnių bėrimui kurio pasaulis ligi šiolei ne- f . * , , v. i 0 ^ 0 „„„ * ^ į sieną, tad jis ą kartą nus
prendė kreiptis teisman. 

Lund randa, kad minėti a-

pažino 

Seniau ir Amerikos lietuvių 
bažnyčiose, kaip ir Lietuvoje, 
garsiai skambėjo "Pulkim ant 
kelių" ir "Šventas Dieve", 
sukeldamos žmonėse pamaldu
mo, ypatingai kuomet gieda-

pie 75 milijonų dolerių fondai 
yra pripažinti be specifinio nu 
rodymo, kokiems tikslams jie 
turi būti panaudoti. Konstitu 
cija gi tokius fondų pripažini
mus draudžia. 

Jis sako, kad dabar prieš 
rinkimus valstybes administra 
cija minėtus fondus panaudo
ja politinei partijos propagan 
daį samdydama įvairių rūšių 
tarnautojus, kurie valstybes 
valdžios aparatui nereikalin
gi, bet reikiami partijos agi
tacijai. 

Jei teismas pripažins "in-
junetion", minėtos sumos iš
leidimas bus uždarytas. Ta-j 
čiau tas nelies bedarbių šelpi-

KOVA SU NEDOROVE 
PRANCŪZIJOJE 

PARYŽIUS, kovo 23. -
Prancūzijos vyriausybe išlei
do nepaprastai reikšmingą de
kretą (įstatymą) kovai su ne 
dorove. 

Griežtai uždrausta Prancū
zijoje spaudinti, arba parduo
ti įvairių rūšių nešvarias ir 
nepadorias publikacijas, fil
mas, arba paveikslus, gaminti, 
arba parduoti įvairių rūšių 
narkotikus. Už nusikaltimus 
numatytos aštrios bausmes. 

JAPONŲ ARMIJA 
KONTROLIUOS KINIJĄ 

TOKIO, kovo 23. — Japo
nija sudaro sau paslankią ki
niečių vyriausybę užkariau-

mo, senatvės pensijų ir kitą- ^ šiaurinėj Kinijoj. Bet pra 
bėgamųjų valstybės būtinų ^ ^ k a d t e n v i s u g 
reikalų, nurodo atstovas Lund. Į gįllg r eįkalus 

kontroliuos. 

BOLŠEVIKAI ATIDĖLIO
JA ĮEITI Į HANGO 

HELSINKIS, kovo 23. -
Sov. Rusijos kariuomenė kaip 
šiandien turėjo įeiti į Hango 
pusiausalį ir ten užimti gar
sią suomių tvirtovę. 

Pranešta, kad raudonųjų į-
ėjimas atidedamas. Matyt, so 
vietai nesuspėja pasitvarkyti. 

ČEKIJOJ KILĘ 
POTVYNIAI 

BUDAPEŠTAS, kovo 22. — 
Iš čekų: krašto' atv$fcę žmonės 
pasakoja^ kad nacių valdoma 
Čekija labai nukentėjusi nuo 
potvynių, kuriuos sukėlę El-
bos ir Moldavos upių vande
nys. 

gyvuo-

MINfcJO 102 METŲ 
GIMTADIENJ 

PITTSBURGH, Pa., kovo 
23. - Mrs. Marie "VVeppleman 

mos bendrai. Dabar d a u g e l y - ^ ^ j o s avo102 metų 

HANGO PUSIAUSALIS 
APTUŠTINTAS 

HELSINKIS, kovo 23. — 
Hango miestelis, tvirtovė ir 
visas pusiausalis suomių ap-

japonų armija 

NE VISI NEŠIOJAS 
DUJAKAUKES 

LONDONAS, kovo 23 

BOLŠEVIKAI ATSTATYS 
TVIRTOVES 

HELSINKIS, kovo 22. -
Žiniomis iš Maskvos, sovietų 
vyriausybė nusprendė atstaty 
ti Mannerheimo linijos tvirto 
ves Karelijos sąsmaukoje ir 
jas užvardinti Vorošilovo li
nija. ! 

KAS DEDASI NACIU 
VALDOMOJ LENKIJOJ 
ZURICHAS, Šveicarija, ko

vo 22. — Svetimų šalių ko
respondentai nejsileidžiami na 
cių užkariauton Lenkijon. To 
priežastj išaiškina tą nelaimin 
gą kraštą apleidę Amerikos 
piliečiai. 

Š t a i , K l i a r a C i b u l s k i e n e ko -
vo 1 d. perėjo buvusios Len
kijos sieną su savo penkių 
mėnesių kūdikiu, gimusiu Var 
šuvoje vokiečiams bombarduo 
jant tą miestą. Cibulskiene y-
ra J. A. Valstybių pilietė. 

J i pasakoja, kad jos ameri
koniška pilietybė pas nacius 
yra mažai reikšminga. Su ją
ja apsieita kaip su lenke. Iš 
Varšuvos per Krokuvą iki 

Hitleris negalės pasidžiaugti! p a t p a s i e n i o s u j a n e garbin-
gai, paniekinančiai elgtasi. 

Traukinio vagone Cibulskie
ne, kuri yra 23 m. amž., nacių 
kareivių buvo pašalinta iš sė
dynės ir keletą valandų išsto
vėjusi su kūdikiu ant rankų. 
Jos lagaminas atplėštas ir 
viskas išversta. Kai kurie tu
rimi daiktai konfiskuoti. 

Pasienio miestely Poraj na 
ciai muitinės valdininkai gra
sino sudraskyti jos pasą. 

Varšuvoj gyventi yra ne
paprastai pavojinga, pasako
ja Cibulskiene. Dėl menkiau
sio neapdairumo žmogus gali 
pakliūti į nacių nagus ir gali 

Imti sušaudytas. Miestą valdo 
SS (Schutzstaffel). Visur iš
laikoma griežtoji kariška 
drausmė. 

Varšuvoje buvo kilusi cho
lera, bet greit nustelbta. Ne
sulaikomai siaučia juodoji šil 
tinė, ypač žydų gyvenamose 
dalyse. Šią epidemiją sukon
troliuoti naciai jau daug na
mų sudegino. 

Wawer miestely, arti Var
šuvos, naciai vieną vakarą su 
šaudė 51 lenką. Tarp sušau
dytųjų buvo du ^Amerikos pi-
lieciai. 

VOKIETIJOS NACIAI 
SPADDŽIA RDI INIJĄ 

BUKAREŠTAS, kovo 23. 
— Vokietija iškėlė Rumunijai 
naujus koncesijų reikalavi
mus, nes jai nepakanka to vi
sa, ką Rumunija yra pripaži
nusi. 

Skystojo žibalo (aliejaus) 
klausimu Vokietija seniau pel 
nė daug sau palankumo. Apie 
75 nuošimčius žibalo Rumuni
ja turėjo skirti Vokietijai. Ka 
dangi daugumas žibalo šalti«{ 
nių tvarkoma britų kapitalu, 
Anglija susimetė priešintis 
šiai koncesijai. Ir Rumunija 
bdvo priversta mažinti alie
jaus išvežimą Vokietijai. 

Dabar Vokietija reikalauja, 
kad Rumunija laikytųsi pada
rytos sutarties ir teiktų Vo
kietijai žibalo tiek, kiek nus
tatyta kontraktais. 

Be to, Vokietija reikalauja 
dar ir kitų ekonominių konce
sijų pripažinimo — prekybos 
padidinimo, susisiekimo prie
monių gerinimo ir kitų. 

LIETUVOS ŽMONIŲ 
VARGAI DŽL SPEIGŲ 

KAUNAS (E). — Gili ir 

mis, Lietuvą kankina stiprūs 
poliariniai speigai. Nuo pat 
Kalėdų nebuvo nė vieno ato
drėkio keliais atvejais termo-

šalta žiema, kokios neatmena I m e t r a s buvo pasiekęs 34-37 

apkrautas karves, kad leng
viau perneštų šalčius, jauni ė-
riukai aprengiami tam tyčia 
pasiūtais drabužėliais. Avys, 
kur buvo nukirptoms prieš 

I . U I M A / I . A O , KUVO ^o. — - n § geneliai, smarkiai pakeitė, l a i p s n i U ) 0 dviem atvejais net speigams užeinant, taip pat 
Anglijos vyriausybės pastan-|T - p f l w n s vrtaHTKHu šiaurės! . . _ « _ . . -/* 1-- -— >-- 1 «T»™,"5?r»i«mn* "ninmis — rekordinio 40 laipsnio (pirmą,1 apraišiojamos palomis. 

ir tautiniai, nes lietuvis 
tomis giesmėmis yra labai ar 
ti susigyvenęs. Taigi, neduoki 
me joms išnykti iš mūsų. A-
merikoj, bažnyčių. 

viena. Sakosi, ir taip jau per 
ilgai gyvenusi. 

Nesenai Washingtone įvyko 
ketvirtoji Komiteto Svetnrgi-
miams Ginti konferencija, ku
rioj, tarp kitko, pasisakyta 
ir prieš Dieso komitetą. Tai-

KOL KAS MOLOTOVAS 
NEBŪSIĄS BERLYNE 

BERLYNAS, kovo 23. -
Čia užginta užsienių spaudoje 
paskelbta žinia, kad Velyko
mis čia atvyksiąs sovietų ko
misaras Molotovas. Bet nepa-

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDA 

Kai kada tylėjimai yra iš
mintingiausias atsakymas. 

gi /pasisakė. kokios # » ! * • ! J £ * k a d j i s n e b Ū s i ? S P° 
v ė s " nori įAmerikos žmonėms, 
būtent staliniškos. 

Del to tikram amerikiečiui 
bei ateiviui nepakeliui su to
kiu komitetu ginti sveturgi-

Velykų. 

TEATRE SUSPROGDINTA 
BOMBA 
DALLAS, Tex., kovo 23. —| 

Joy teatre susprogdinta maža 
mių reikalus, nes jam visai" bomba. 6 asmenys skaudžiai 
kiti dalykai rūpi. Į apdeginti. 

DAUGIAU BILIJONO 
DOLERIŲ ŽEMES ŪKIUI 

W,ASHINGTON, kovo 23. -
Senatas vienu balsu pravedė 
žemės ūkio departamentui iš
laidų bilių. Pripažinta 923 mi
lijonai dolerių pinigais ir 90 
milijonų dol. paskolos iš Re-
construction Finance korpo
racijos. Bilius pasiųstas atgal 
į žemesniuosius rūmus, nes 
tie rūmai pripažinę, mažesnes 
sumas. 

Senatas seniau apkarpė ki
tiems departamentams išlai
das, o žemės ūkiui dabar žy
miai padidino. 

Žinovai tvirtina, kad jei bi
lius galutinai bus užgirtas, 
reikės imtis vienos iš dviejų 
priemonių: arba didinti viešą 
šias skolas, arba rasti šaltinių 

I naujoms mokestinis. 

syk Birštone užregistruota, 
antrąjį sykį Utenoje). Tokie 
stiprūs šalčiai padarė daug 
nuostolių ūkininkams. Vienam 

tobusais, bet ir rogėmis nebe- suMo DluVės, kitam runkeliai, 
galima išsikasti. Rokiškio-U- o b u o j į a į įr kitos daržovės. Ke-
tenos apylinkėse tenka matyti l i u o g e jjtenos valsčiuose suša-
rogėmis važiuojantį žmogų, J o ž m o n § s > 0 nemažas skai-
kurio arklio tik nugara kySohg^ a t š a l o kojas. / rankas, no-
iš provėžų. Rokiškio apskrity-] g . ^ a u g i g D a u g k a s a p s e r g a 
je, kur sniego dangk siekia' ^ ^ uždegimu. Utenos, Za 
metro, labiau panašu į Sibiro ( r f t g ^ P a n e V ež io , Rokiškio ligo 
vaizdus, bet jokiu būdu ne 
į Europos. Rokiškio-Utenos 
apskr. vietomis pusnys siekia 
4-5 metrus aukštumo. Iš vėjo 
suneštų sniego kalnų kaikur 
tematyti tik pusė stogų, o kar 
tais tik namų kaminai. Kada, 
bet šiemet Zarasų kraštui tin 
ka "Lietuvos Sibiro" pavadi 
nimas. 

ninės perpildytos sergančių. 
Ūkininkai ne tiek besirūpina 

savim, kiek savo gyvuliais. Il
gai speigams tęsiantis, smar
kiai išklojimu tirpsta pašarai. 
Mat, nuo šalčio besigindami 
gyvuliai daugiau suėda. Dėl 
šalčių žymiai sumažėjo ir kar
vių pieningumas. Kai tik spū- ROMA, kovo 23. — Čia at-
steri didesni speigai, biržėnai vyko Vengrijos premjeras 
skundžiasi, kiekvieną rytą HH-j grafas Teleky pasitarimams 

Žiemkenčiai javai, žemei iš an 
ksto įšalus ir storu sniegu pri 
dengus, turės būti gerai per-
žiemavę, bet soduose nuosto
liai bus dideli, ypatingai jau
nuosiuose. — Miškuose darbai 
gyvi, bet per gilus sniegas ir 
čia labai trukdo, nes kol pras-
liaužiami nauji keliukai, ark
liai turi bristi sniegu kartais 
iki šonų. — Po paskutiniojo 
rekordinio speigo naktį į va.-
sario 21 d., staiga užėjusi tro-
pikinių jūrų šilto oro srovė 
visiškai išstūmė poliarinį šal
tąjį orą, ir vasario 22 d. rytą 
šalčio tebuvo 4, vėliau tik 2 
laipsniai. 

Nuo Kalėdų iki štai vasario 
22 d., su mažomis pertrauko- ėję į kūtę randa balta šarmaa' su Mussoliniu. 
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Bendradarbiams ir korespondentams rastų nemažina, 

Jei neprašoma tai padaryti i: ne prisiunčiama tam tiks-
lui palto lenkių. Kedakci^a paatlaiko sau teisę taisyti 
tar trumpinti visus priaiųstua rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuoiiiros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant dideiiui tarpus pataisym . s, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrastln nededamos. 

8kelbimų kainos prisiunčiamos nareikalavua 
Kntered aa Second-Ciass Maiter Marck SI. 1*16, at 

Chicago. lllinoia Under tbe Act of March 1, 1879. 

Toliau tame pačiame "L. A.' straipsnyje 
teisingai nurodoma: 

•Ryšiai * metropolijos" su jos tautinė
mis "kolonijomis" yra, tiesa, buvę visados 
artimi. { kiekvieną tėvynes balsą atsiliep
davo jos sūnūs iš užjūrio su didele dosnu
mo dvasia arba su stipriu padrąsinimo žo 
džiu. Tatai ypatingai ryškų atgarsį sura 
do Nepriklausomybes kovų laikotarpyje. 
O ir šiandien kiekvienas " metropolijos 
liūdesys ar pasigerėjimas atsimuša "kolo
nijose" ir daugiau suartina vienus su ki
tais. Vis dėlto, nežiūrint to patikinčio dva 
sinio saito, kraujo ir sąmonės saito, vieto
mis įsiskverbia ir šiokios tokios Drūžiru-
mosi atšakos. Ir tatai atsitinka tik todėl, 
kad nepakankamai esame informuoti apie 
vienu-kitų gyvenimą, darbą ir mintis. Ar
ba neretai ir dėl to, kad informacijos šai 
tiniai savo tendencingumu vienus ir ant
rus kenksmingai suklaidina. Iš klaidingo* 
informacijos gimsta įvairūs komentarai, 
kuiiais suvedinėjamos savo įsitikinimų sąs
kaitos. Iš to jau atsiranda eilė labai dide
lių plyšių, galinčių perskelti lietuvių tau
tos dvasinio vieningumo mintį'. 

KUNIGYSTĖS SAKRAMENTAS 
(Kun. A. Linkaus pamokslėlis, pasakytas per radio 

" Draugo" pusvalandyje iš stoties VVGES.) 

iki Kunigystes Sakramento reti." Jon. 20:22). Šitais žo-j 
yra septyni žingsniai arba| džiais Kristus suteikė Apaš-
laipsmai. Pirmiausia Tonsura 
— kuria pažymimas mokslus 
einantis jaunikaitis, kad at
skiriamas nuo pasauliečių, ir 
kad priklauso prie dvasiškių. 

Po to yra keturi mažesnie
ji šventinimai arba laipsniai: 
būtent Osterioratu8 — Duri
ninkas arba bažnyčios saugo
tojas; Leetoratus — Skaity
tojas, kuris jau gali kateki-
zuoti kitus bažnyčioje; Exor-
cistus — Ekzortų skaitytojas; 
ir jAcolytus — Tarnautojas 
prie altoriaus Mišiose. 

Po mažųjų šventinimų yra 
Didieji Šventinimai: Subdia-

talams galybę atleisti žmo
nėms nuodėmes. 

Prieš pat savo dangun žen
gimą, Kristus suteikė Apaš
talams galybę mokyti žmones, 
dalyti Šv. Sakramentus, saky
damas: " Duota yra man visa 
valdžia danguje ir ant žemes; 

k?/ r^^nn^m-£2-^S^rM 
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Po Sviete Pasidairius 
Labs rytsl 

Šiandie eina ant delno M. 
Dagilėlio daina "Paulinai.' 

eidami tat mokykite visas gi-j D ^ ~ r a ~ ~ a p l t p : I1us ir bu-
minės, krikštydami juos var-' 
dan Tėvo ir Sūnaus ir Šven-

conatus; Subdiakonas jau tu-
iiandien ir rytoj Vašingtone įvyksta ket- žinoma, kad mus pasiekia viena ar kita l i pasižadėti gyventi Dievui 

virtoji metinė katalikų konferencija, kurioj tendencinga apie Lietuvą žinia, Lietuvos] » J o Bažnyčiai tarnaudamas. 
ittmtinai bus svarstomi pasaulio taikos rei- s p a u d o j t^p p ; t ir apie mus nesąmonių pn 

rašo. Mes nekartą esame nurodę, kad Lietu
vos žinių teikimo centras — Elta persilpnai 
veikia, per menkai informuoja savo išeivi
jos spaudą ir, apskritai, pasaulio spaudą. 
Mes dažnai turime remtis vien tik iš sveti
mu šaltinių atėjusiomis iš Lietuvos žiniomis. 
Aišku, iš to gali įvykti netikslumų ir pasi
daryti didesnių plyšių santykiuose tarp Lie
tuvos ir jos išeivijos. 

kalai Konferenciją šaukia Katalikų Studen 
tų Taikos Federacija ir Katalikų Sąjunga 
Tarptautinei Taikai. 

Konferencija, svarstydama taikos reikalus, 
laikysis šių penkių dėsnių, kuriuos nustatė 
Popiežius Pijus XII, būtent: 

1. Laisve ir nepriklausomybė visoms tau
toms, ar jos didelės ar mažos. 

2. Nusiginklavimas ir panaikinimas valdy
mo jėga. 

3. Tarptautine organizacija, kuri reguliuo
tų tarptautinius santykius, prižiūrėtų sutar
čių vykdymą ir, jei reikalinga, jas taisytų. 

1 Patenkinti teisingus žmonių reikalavi
mus. 

5. Valdovai ir Žmonės turi laikytis teisin
gumo ir meilės dėsnių. 

Kaip matome, Amerikos katalikai rūpina
si taika. Jiems ne tik rūpi, kad sulaikyti 
Jungtines Valstybes nuo įsikišimo į dabar
tinį Huropos karą, bet Kad padėti sutaikinti 
kariaujančias valstybes ir sutaikinti taip, 
kad karai daugiau nebepasikartotų. Be to, 
šio krašto katalikų vadai darbuojasi, kad 
Jungtines Valstybes stotų į talką, Kad. visa
me pasaulyje viešpatautų teisė, teisingumas 
ir pastovi taika. 

Geriausio pasisekimo! 

Diaconatus Diakonas pas 
kutinis žingsnis prie Kunigy
stes Sakramento, apturi galę 
skelbti Dievo Žodį, krikštyti, 
dalinti Šv. Komuniją ir ku
nigui tarnauti Mišiose. Po to 
diakonas priima Kunigystės 
Sakramentą. 

Priėmęs Kunigystės Sakra
mentą gauna galybę ir malo
nę teisėtai ir įgaliotinai eiti 
kunigo šventas ir atsakomin-

Bet labiausiai, atvirai pasakysime, didina 
tuos plyšius tautininkų partijos diktatūra, 
kuri skaldo tautos vieningumą, persekioja, g a g ^ ^ ^ Kunigystės Sa-
daugumą ir net šiuo momentu nesisten^a ^ 
atsteigti taip reikalingą tautai vienybę. Is . , . . / , . - ° . , .. 
eivija trokšta tautos vieningumo ir piktina- f * l a i k ^ > M l s i a s> t e ik" 
si, kad keli asmenys, ar jų grupė, uzurpuoja h s v e n t u s Sakramentus, at-
visos tautos teises. l e i s t l nuodėmes, šventinti ir 

laiminti. Kunigo galybė, sy-
Dėl išeivių vienur ar kitur reiškiamų pas

tabų Lietuvos vidaus ir užsienių politikos 
klausimais "L. A." sako: 

• 
w* Savaime suprantant kad, gyvenant 

skirtingoje politinėje aplinkumoje, gali,' Pati Kunigystė neužtenka, 
laikui bėgant, išbujoti ir skirtingi nusitei-j kad kunigas galėtų eiti visas 
kimai. "Kolonijos' gali nutolti nuo "m*-j kunigo pareigas; jis turi bū

tosios Dvasios, mokydami 
juos užlaikykite visą ką-nors 
jums įsakau ir štai aš esmu 
su jumis per visas dienas iki 
amžių pabaigos.' (Mat. 28,i 
18) \ I 

Dvasiški ja — kunigai visa-; 
dos yra reikalingi žmonių iš
ganymui, todėl Kristus leido 
^Apaštalams savo vietoje pa
likti kitus dvasiškius: vysku
pus ir kunigus. Skaitome 
Apaštalų Darbuose, kad eida
mi per įvairius kraštus, apsa
kinėjo Evangeliją; kur tik 
įtikėjo daugiau žmonių, stei-l 
gė parapijas "ir paliko jiems 
įšventinę kunigus kiekvienoje 
bažnyčioje," patys eidavo to-
liaus mokyti žmonių (Ap. D. 
14:22). Šv. Povilas Apaštalas, 
sukvietęs Miletan iš EJ'ezo ir 
apylinkės " Bažnyčios vyres
niuosius" juos persergėjo ši
taip: Dabokite patys save ir 
visą būrį, kuriame Šventoji 
Dvasia pastatė jus vyskupais 

vusią jų karaly&tv. Prašau: 

/ -- p t. 
* 1>L J -

Lietuva ir Jos Išeivija 
"Lietuvos Aidas šiemet jau antrą veda

mąjį straipsnį paveda aptarimui Lietuvos 
ryšių su jos išeivija. Pirmasis buvo įdėtas 
vasario 9 d. (buvo perspausdintas ir mūsų 
dienraštyje), o antrąjį randame kovo 1-mos 
dienos laidoje, kuriame rašoma apie susirū
pinimą išeivijos reikalais: 

ti pasiųstas arba įgaliotas 
Kristaus Bažnyčios viršinin
ko, Šv. Petro Įpėdinio per 
vyskupą. Kristus sako: * * Iš-
tiesų, ištiesų sakau jums: 
kas neįeina į avių avidę per 

Parašyta ne visai aiškiai. Bet tarp eilučių 
gailina išskaityti, kas norima pasakyti. 

Lietuvoje užsienių1 ar vidaus reikalų mi-
"Pagal turimą informaciją iš autorite- I nisteriai gali uždrausti redaktoriams ar kai-

tingų šaltinių valdžios susirūpinimas lie-! bėtojams pareikšti savo mintį vienu ar kitu 
tuvių emigracijos planingumu ir išeivių i valstybės reikalu, bet mūs, ačiū Dievui, jų 
lietuvių artimesniu ryšių su savo tėvyne ir pastatyti cenzoriai nepasiekia ir dėlto sunku 
geresnio jų savitarpinio sugyvenimo rei- j °^s įsakyti, ką galime rašyti ar kalbėti ir 
kalais plaukia iš patirties, kurią sudarė ko negalime. Patriotingieji išeivių visuome-
eilė visokių faktų mūsų tautiečių gyveni- n e s vadai i r patys neblogai susivokia, kas 
me svetimuose kraštuose. Sudarytoji prie galima sakyti ir kas ne, kas gali pakenkti 
Užsienių Lietuviams Remti dr-jos komisi- Lietuvai ir kas ne. 

tropolijos" pagrindinių linkmių, gali atsi
rasti nepakankamai objektingų vertinimų 
tiek metropolijos vidaus, tiek ir užsienių 
politikos reikalų. Kaip pavyzdį, reikštų 
prisiminti mūsų išeivių tautiečių nuotai
kos dėl Lietuvos santykių su jos Kaimy
nais, čia, teisybę pasakius, nebūtų vietos 
aiškinimams, ką reiškia užsienio lietuviuo- d u r i s> b e t k^a*P iema> t a s 

se mintys apie Lietuvos užs. politikos ke- y r a vagis ir galvažudys." 
liūs ir kiek spalvos, skiriamos jų pavais- Jon. 10:1. 
davimui, yra perdėtos, netikslios ir iškrei Nei pasaulinė valdžia, nei 
piančios tikrą dalykų būklę". j joki vyriausybė, nei jokios 

draugijos ar organizacijos ne
gali suteikti dvasiškos kuni
gui galybės, kadangi pačios 
neturi tokios galybės. Jėzus 
Kristus davė Apaštalams su 
Kunigystes Sakramentu galy
bę ir malonę; o Apaštalai tą 

kį gauta, niekad negali būti' Dievo Bažnyčiai valdyti" 
prarasta; nes kunigystė įs- (Ap. L. 20:28). 
paudžia sielon neišdildomą Taip vieni vyskupai šventei 
žymę. ,* -» , . kitus, kiti trečius, ir taip nuo 

pat Kristaus taikų nepertrauk 
ta eile eina viena po kitos 
kartos vyskupų ir kunigų, ir 
eis per visus amžius. Tokiu 
būdu pildosi Kristaus žodžiai, 
tarti Apaštalams: "Štai Aš 
esmu su jumis per visas die
nas iki amžių pabaigos." 

Kunigas yra tikras Dievo 
ambasadorius arba pasiunti
nys ir Jėzaus Kristaus atsto
vas, nes taip Kristus pasakė: 
"Kaip Tėvas mane siuntė, 
taip aš jus siunčiu." (Jon. 
20:21). Kas paniekina jus, 
tas paniekina mane; kas pa
niekina mane, tas paniekina 
Tą, kuris siuntė mane" (Luk. 
10:16) Ne žmogus suteikia 
kunigui galybę būti žmonių 
vadu į dangaus karalystę, 

Bekonėliai mano gražūs, 
Gal ir kiek pakinksi: 
Kai išalkęs šis svietelis — 
Ką čia besirinksi! 

Štai "bagočius" buvo var-
(du -

Ponai sudorojo, 
Kaip jis rietė uodegėlę, 
Mitęs Lietuvoje! 

Šiandie riečia, kas gal riesti, 
Tautiniais motyvais, 
Bet juos laikom mūs kiaulidėj 
Paršais nevalyvais. 

llgasonis, skiautnugaris — 
Tas braunas į lovį, 
Įsiręžęs, įsivėpęs 
Ant ėdalo stovi. 

Kur imt jovalo — nerūpi, 
Žleksi, bet neėda, 
Riečia uodegą, nors spaudžia 
Kraštą sunki bėda. 

Buvo toks čia bekonėlis 
Nuolatos kur knerkia, 
Kad kitiems tik kiek nekliū

t ų , 
Dėl to tik ir verkia 

Kur čia visa surokuosi, 
Toks kiaulių gimimas; 
Bet už viską įdomesnis 
Paršų subuvimas. 

Kaip kriuksėjo, kaip jie 
> (tarės 
* 

Tartum didžiavyriai, 
Kad kiaulidėj viešpatautų-
Rods, pats Dievas skyrė!.. 

Ei Paulina! liuobk bekotnus, 
Nors jie ir nedori, 
Nes nerasi kas iš ponų 
Stimburio nenori!... . 
Pakruojis, 1940-1-5. 

(P. S.) 

B ruki yno balšavikų gazieta 
Į deda' apgarsinimą: 4 * Pageibė 

kim Ispanijos Kovotojams''" 
ir kalektuoja pinigus. Kadan
gi, kaip žinoma, Spanijos vai
nos jau nėra, o Sov. Rusija 
•Suomijoj "demokratiją Va
duoja," tai daugelis spėja, 
kad visos kalektos eina drau
gui Stalinui pagelbėti. 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
VAIKAS: Tėve, kas yra 

grotos? 

TĖVAS: Grotos yra uždė
tos ant kalėjimų langų gele
žys, kad niekas neišlįstų iš 
vidaus laukan, o iš lauko — 
į vidų. 

Naujos Masines Atvaizdą 5 

galybę ir malonę suteikė ki-1 bet pats Dievas. Vyskupas ta-
tiems — vyskupams, — vy- j r i a žodžius, uždeda rankas, 

ja turi uždavinį studijuoti -lietuviškos e-
migracijos ' įvairius pasireiškimus, planin
gai tirti iškeliavusių lietuvių darbo ir gy 
venimo sąlygas, ieškoti priemonių, kaip iš-
laikyti ir sutvirtinti jų tautinę sąmonę ir 
kokiu būdu ugdyti iŠ tėvynės išsikėlusių 
lietuvių bendro likimo ir solidarumo jaus
mą, šis uždavinys yra įšauktas tos padė
ties, kurioje šiandien lietuvių išeivių ir 
dvasiniai ir medžiaginiai reikalai auga ir 
sklinda \ 

Tikrai malonu yra girdėti apie tokį susi
rūpinimą išeivijos reikalais. Ligšiol. deja,, 
ypač mes, šie krašto lietuviai, nedaug dar 
turėjome progų patirti to susirūpinimo vai
sių. Mat, dar beveik nebuvo nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime tokio momento, kuriame 

• L . A." straipsnis šiaip baigiamas: 
•Darbo, mintijimo ir siekimų kelias yra 

tiesus ir aiškus, kai gerai žinoma, kur ir 
kaip einama. Lietuvių Tauta visą laiką ži
nojo šį dėsnį ir juo laikėsi. Ir dabar, kai 
pakeliais atsirado dėl bendrų pasaulio i 
vykių šiokių tokių duobelių, "metropoli
jos'' ir "kolonijų' savitarpinis ryšys turi 
būti kuo tvirtesnis. Tam visokeriopam ry
šiui stiprinti, be abejo, reikia planingos! duoną ir vyną Kristaus Kū 
veiklos, atitinkamos organizacinės tvarkos', nu ir Krauju, ir laikyti Hv 
ir reikalui pritaikintų metodų. Sudarymas j Mišias, 
specialios komisijos užsieniuose gyvenan- ] Q p o s a v o įg numirusių pri 
čių lietuvių reikalais rūpintis roao, k a d Į s i k - l į m o K r i s t u s apsireiškęs 
mūsų išeivijos dvasinių ir medžiaginių rei
kalų tvarkymas turėtų vykti vieningesne 
linkme ir aiškesnių gairių ribose". 

skupai kunigams. 
Kristus prieš savo kančią, 

už žmonijos i,šganymą, per 
Paskutinę Vakarienę visaga
liu savo žodžiu permainė 
duoną ir vyną į savo Kūną 
ir Kraują, tuomi įstatė fevč. 
Sakramentą ir Sv. Mišias: 
sakydamas gi Apaštalams: 
"Tai darykite mano atmini-
mui , , (Luk. 22:19), tuomi Jis 
davė jiems galybę permainyti 

jai pačiai nebūt buvus reikalinga išeivių pa
galba. Ir mes tą pagalbą teikėme, nieko sau Išeivija seniai pageidauja centro, kuris la-
iš Lietuvos nereikalaudami, nes jautėme, kad biau ją rištų su metropolija, informuotų, rei-
tai yra mūsų šventa tautinė pareiga gelbėti kale padėtų. Dėl to reikia sveikinti suma 
savo tėvynei. , nymą tokį centrą įsteigti. 

Apaštalams sakė: "Kaip Tė
vas mane siuntė, taip aš siun
čiu jus. Kvėpė į juos ir tarė 
jiems: Imkite Šventąją Dva
sią; kuriems nusidėjimus at
leisite, bus jiems atleista; 
kuriems užtūrėsite, bus užtu-j 

patepa aliejais, bet pats Die
vas duoda galybę, malonę ir 
palaiminimą. Vyskupas teikia 
Kunigystės Sakramentą, bet 
Dievas duoda galybę ir šven
tumą tam Sakramentui "Ne 
jūs mane pasiskyrėte, bet aš 
jus aprinkau ir paskyriau 
Idant eitumėt ir atneštumet 
(sieloms išganymo) vaisių,' 
(Jon. 1,1:16), arba Šv. Povi
lo žodžiais: "Iš Dievo malo
nės esu tuom, kuom esu; ku
nigu per amžius' (Kor. 
15:10). 

Kunigas yra Kristaus at
stovas. Jis atnašauja uz gy
vus ir mirusius Šv. Mišių 
auką; teikia Sakramentus, at
leidžia nuodėmes, skelbia Die
vo žodį, teikia palaiminimus, 
teikia atlaidus, viską daro 
Jėzaus Kristaus įsakymu bei 

(Tęsinys 4 pusi.) 

"Draugo" Spaustuves Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugai" išeina kasdiei 

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

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

Aukotojai, kurie uDraugo'' Spaustuvės Mašinų Fondui y 
oeš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO1"' BENDROVĖS GAR 
BĖS 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 piknike 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

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

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašina 
Fondo prisidėti pagal išgalės. 
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Motery 
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PRIEMONĖS VAIKU AUKLĖJIMUI 

Skyrius 

MAŽYČIAI REMIASI 
DĖMESIU 

linkimas. Mažas šiame nesis-
I kiria. Jis nori, kati tėmytum, 

Nežinai k* daryti su mažy-j kaip jo gyvulėlis ėda ar so
čiu. Vienas nežaidžia. Pati no-' ka; kaip jo mediniai "bloksu-
turi laiko su juo užsiimti.; kai'• sukuopti į aukštą bok-
Daug čia pagelbės atsiminti,! štą; ar kaip jis, po ilgo pasi-
kad tokiems mažvčiams šis I darbavimo įlipo i atliekamą 
gyvenimo mėginimas vra nau-| nuo valgių, dėžę. Negali rei-j "Kaip-norint! Kaip-norint 
jas dalvkas ir kad visas jų kalauti, kad šių metų mažy- tatulėli, važiuokim!" meldo 
pasaulis tai namai, kuriuose! tis be tavo prisidėjimo žaistų, verkdama motina. "Gal p*-

atsisveikinti paskutinj kartelį 

"Važiuoti, važiuoti, o ka
me tas pašaras dabar?" de
javo senis. "Namie ir šiaudų! 
pakramtę arkliai gal pakvank 
soti, o kelyje vistik reikia ge-| 
rai pašerti. Avižų. . . . kaip j G a r d ū s G a m i n i a i 
tik sėklai. . . . 

Eina Pirmadieniais 

Kas Reik M Prieš Jungtuves 
Veda A. Lapinskiene 

Kad Išgelbėti Amerikę 
- Tai Moteries Darbas 

So Velykų Šventę Bažny-ljis, pirmasis žmogus jokiu 
čia Šventa vėl liuosa teikti Į būdu negalės pasaulyj? įsi-
moterystės sakramentą ir to
dėl besiruošiantiems į mote
rystę reikalinga būtų ir įsidė
mėti apsvarstyti ką Tė
vas O. ra5o apie tai "Šaltiny
j e - . 

Pradžioje Dievas sutvėrė: 
pirmuosius augalus, pirmuo
sius gyvius, pirmuosius pauk
ščius, pirmuosius žmones. 
Tuos tvarinius palaimino ir ( t e n pat, 2, 18). Ir ko žmo-
davė jiems galios duoti gyvy-i giškoji prigimtis trcško, tai 

viešpatauti, prasiplatinti ir 
savo paskirtuosius uždavinius 
atlikti. Tai prigimties balsas, 
prigimties įstatymas, reika
lauja moterystės, šeimos... 

Ir Dievas tartum pritarda 
mas tam jo prigimties troški
mui, taria: Negera žmogui 
būti vienam. Padarykime 
jam padėjėja į jį panašią' : 

be kitiems, panašiems į sa
ve: "Aukite ir dauginkitės" 
(Pradž. kn.). Todėl dabar, 
naujos gyvybes atsiradimas 
vyksta ir vystosi ne tiesiogi
niai iš Dievo, bet jau per 
Dievo sutvertas gyvybes ir 
paties Dievo nustatyta tvar
ka, įstatvmais. Tai prigimties 
įstatymai. 

Dievas išpildė: atvedė jam 
sutvertąją moterį, jo gyveni
mo padėjėją, Ievą. 

Adomas, ją, pamatęs, savo 
prigimtimi atspėja Dievo ihi 
šiol dar Dvasios įkvėptas, iš
kilmingai tuos Dievo planus 
atidengia, pareiškia: "š i ta i 
dabar yra kaulas iš mano 

I kaulų ir kūnas iš mano kūno. 
Tie gyvybes davimo įsta<y-jJi vadinsis žmona, nes paini 

mai gamtoje vyksta sulig | ta iš žmogaus. To dėliai žmo-
Dievo iš anksto nustatyta gus paliks savo tėvą ir mo-
tvarka ir tikslumu visuose Jo tina ir laikysis savo moters; 
kūriniuose. Ir niekas juos ne- ir bus du viename kūne" (t. 
laužo, nieks jiems nepriėsta-j P- 2> 2 3 ) - Nauja būtybė, mo-
rauja, nebent tik vienas žmo- teris, iš to pati? s kūno ir 

Šiaip kalba Minnesotos 
Mrs. Robert A. Taft, Ohio's 
senatoriaus žmona. Ji nekar
tą dalyvavo politinėj veikloj 
išrinkimui kandidato prezi
dento vietai ir 'todėl, po 25 
metų tokio veikimo, dabar 
randa reikalo paremti savo 
vyrą, kuris yra republikonų 

J kandidatas į prezidentus. J i 
tiki, kad šiandien moteris yra 
svarbiausias veiksnys politi
niam lauke. Anot jos, moteris 
mokosi pilietybės per ilgus 
metus, tik, deja, ji paprastai 
tą mokslą nevartoja. Mrs. 
Taft ragina moteris intere
suotis šiais rinkimais, ištirti 
viską — kiekvieną valstybinį 
sieksnį, svarstyti, ar jis bus 
tautos gerovei, ar ne. 

J i tvirtina, kad kiekviena 
moteris nori savo ainiams 
liuosos ir skolas išsimokan
čias tautos. Tik gaila, kad 
moteris lyg bijo politikos, jos 
šalinasi. Tačiau politika —tai 
rank-tarnaitė liuosybės. To
liau ji priduria, kad moteris 
gali tapti nepalyginamas kry
žeivis išrinkime kandidato. 

jie gyvena, ir motina, ir todėl 
jie nenori pasilikti vienoj vie
toj ir nenori pasilikti vieni. 

Čia motina turi atsiminti 
tris dalykus. Pirmiausiai ji 
turi jausti, kad jos mažytė, 
ar mažytis, reikalauja nuo jos 

arbar ilgą laika vienas sau 
rastu užsiėmimo. Net ir veik-
liausią motina gali dėl keliu 
minutų sėstis ant grindų prie 
mažvčio ir išreikšti cntuziaz-
mą jo užsiėmimu ar prisidėti 
prie jo žaidimo. 

ištikrųjų, tai šio pasaulio j vienas žmogus, juo yra geros 

tikro draugiškumo. Duok ma- Trečia, šių mažyčių moti-
žam progą, ir nerasi pasauly- nos turi realizuoti. 1 ad jos, j 
je draugingesnio. Motina, ku
ri tikrai interesuojasi savo 
mažyčiu, su juo kalba, jo 
klauso, jam atsako ?r parūpi
na laiko su juo žaisti, retai 
gali skustis vaiko įkyrumu. 

Antra, ji gali parodyti es
anti užsiinteresavus vaiko žai
dimu. Noras pasidalinti savo 
užsiėmimu yra žmogiškas pa

skutinį kartelį, nors peržeg 
noti 

"Visą amžių tų ji žegnojai 
i r . . . . nieko gera neišžegno 
j a i . . . . Aš tuojau sakiau: kad 
neėjo į kunigus, išeis niekais 
. . . . I r įvyko mano žodis. 

"Tatulėli! kokia niekais ?" 
užsišoko Veronė. " J u k kiek-

krutėjimas, gyvumas ir todėl 
turi priimti vaiko sekiojimą 
iš virtuvės į miegamąją; iš 
kambario į kambarį. 

Šios dalykus atsimindama 
ir jų prisilaikydama, nejus, 
kaip mažytis pradės, savim 
pasitikėdamas, mažiau ir ma
žiau reikalauti jos atydos. 

MOTINĖLĖS AŠAROS 
a 

rą sulinkęs; naginėmis apsia
vęs, su kailiniais, diržu susi
juosęs. 

šovė Veronė. "Nenori siūti,į " 0 ! t a t a J a u P a r ė J ° ! " su
žinoki*, pasiūsiu aš ir viena ' š u k o V e r o n S ' i r s u l i « t a i s *°-

' džiais visos, rankas nuleidu
sios, smailiai žiūrėjo į tėvą. 

(Tęsinys) 

Ko tu čia bambi, kaip 
ubagas kruopas pabėręs?" at-

gus... Bet jis už tai ir atsa-' kaulo kilusi, tam pačiam kū-
kys... nui, kaipo jo dalis ir turi 

_ _ , . , . . , , priklausvti; — tos pilnumos 
Moterystes kilme ir tikslas. . , v, A. v 

trokšta pati žmogaus pngim-
Moteryste, arba šeima, irgi, aj^ -j0 e s m ( 5 d u o t a . j a m Dievo 
yra paties Dievo padaras. *u- tikslui pasiekti. 
kūrimas, kaip ir patsai žmo- _ . . ._ , , , , 

Dabar bus aišku, kad: Mo
terystė, arba pirmoji pora, 
buvo paties Dievo planuose 
pramatyta, norėta ir jo paties 
įkurta; Kad šeima tai pirmu
tinė ir vienintelė priemonė 
žmogui išsiplatinti, gamtoje 
įsigalėti ir tapti jos vald.ovu; 
Kad įprie poravimosi, prie 

žmogaus; v . . . . , . , . _ _ 
1 šeimos sukūrimo, sulig Kure-

gus. Sutvertame Dievo pasau
lyje žmonijai išsiplatinti, įsi
galėti ir ji užvaldyti, Dievo 
planuose jau iš anksto buvo 
pramatyta moterystė, arba 
šeima. Taigi, šeima, sulig 
Dievo planais, buvo tai rei-j 

r kalingiansias ir vienintelis j - ! 
rankis nustatytam 
tikslui pasiekti: "tevaldo jū-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m v . jo planais ir noru, kiekvieną ros žuvis, ir dangaus paukš- v , . . I 1 . . . C ,, žmogų traukia io paties pn-eius, ir zvens ir vi£ą žemę" 
(Pradž. 1, 26). 

Del to Dievas ir kurdamas 
pi nuo jo žmogaus (Adomo) 

Motina Ir Duktė 
Vienuoles 

Sesuo Benedikta, motina, ti
ko našlė, kada jos duktė buvo 
tik dviejų metų. Sesuo Mrya-
ma, duktė, įstojo į Misijų Ne
kalto Prasidėjimo Vienuolyną 
1935 metais ir padarė laikinus 
įžadus. Tada jos motina įsto
jo novicijatan. Dabar dukte
riai suėjus 21 metai, abi kar
tu gali daryti amžinus įžadus. 
Vienuolynas randasi Bahia, 
Brazilijoje; motiniškas namas, 
St. Bonaventūre New York'e. 

. . . . Vedęs ar nevedęs, vistik 
mūsų bro l i s . . . . turime pasi
rūpinti . . . . 

"Palūkėk," tarė motina į 
Onę, "kaip tu kurią dieną tu 
rėsi savo vaikus, išmanysi šir 
dies skausmą, jeigu pamatysi 
kurį nelaimėje.. . . Įmanyčiau 
paskutinį kąsnį, arba paskuti
nius marškinius nuo nugaros 
nusivilkti ir atiduoti, by tik 
nors truputėlį jam pagerinti. 
Per dvejus metus su virsmui, 
— ašarodama šnekėjo — bū
nant kalėjime, galėjo ir utė
lės suėsti, arba badu nustipti 

gimtis, pats prigimties įsta
tymas; Kad pirmaeilis ir 
svarbiausias moterystės tiks
las yra palaimintas ir nusta-

prigimtį, t. y. kūną ir siela, }! tytas paties Dievo specialiu Visuotinė Indijos moterų 
ją giliai įdiegė šeimos reika- įsakymu: "Veiskitos ir dau- konferencija Madrase pasmer-

Priesingos Poligamijai 
Ir Persiskyrimams 

" O pati, ką turėjo lakstyti 
po miestus, ar negalėjo pri-
veizdėti vyro f Būtų pavalgy
dinusi ir apdarą supaisiusi," 
šnekėjo Onė: "Dabar, kur gil-

Senis lazdelę pastatė, kepurę 
nusimovė, tylomis atsisėdo 
prie stalo galo, rankomis gal-

I vą pasirėmęs atsiduksėjo. 
"Meldžiamasis, ką begirdė

j a i ! " paklausė motina. 
'* Gerų žinių parnešiau! . . . . 

Nedėlioję išveš Jonuką kaži-
kur, dar už Cibirijos" dreban
čiu balsu tarė senis. 

" A Jėzau, į kokį nepasvie-
t į !" sušuko motina. "^Ar ne
paleis nė kiek namo?" 

Selskoje sako, kad nepalei-
sią, bet tikrai niekas nežino, 
tik žino, kur nusūdytas 
Tiek mes jo ir bematysim.. . . 

Motina ėmė verkti. Veronė 
pasišokusi klausė: 

"Ar , tata, nežinai, kaip iL-

nis, juo daugiau turi nuken 
t ė t i . . . . 

" J i s , sakai, kenčia už ge* 
[rūmą, o už ką mes per jį! 

Motina del jo ašarose savo iš-
siplaukytų, o mano skolos, už
trauktos per jo mokslą, nė 
kiek neina mažyn, dar beveik 
d idėja . . . . Šit ir džiaugsmas 
iš gero žmogaus, not tavo be
tariant. O kunigu būdamas pi
nigų būtų beturįs ir skolas iš
mokėjęs . . . . 

"Teisybę tata sako," pri
tarė Onė. "Vis tik ant jo, vis
ką sukrovė ant jo. Kaip čia 
reikalingai painiojosi, kad į 
kalėjimą į l indo! . . . . 

"Bene iš savo noro, arba iš 
savo valios įlindo?" verkšle
no motina. "Ne jo panosės 
bestovinčius sukemša dabar 

Rašo E. Kleveckaitė 

Obuolių Prieskonis 
7 svarus obuolių, 
2 orandžius, 
1 citriną, 
3*4 svarus cukraus, 
1 šaukštuką gvazdikų, 
2 šaukštukus cinamonų, 
y2 kvortos uksuso. 
Nuplaukite, nulupkite ir su-

piaustykite obuolius. Nuplau
kite orandžius ir citriną ir 
pervarykite per trintuvą 
(food chopper). Pridėkite prie 
obuolių ir kitų dalykų. Uždė
kite ant ugnies ir laikykite 
kol užvirs, tada pamažu vir
kite 30 minutų. Supilkite į 
prirengtus džiarus (jars) ir 
tuojau aklai uždarykite. 

(Bus daugiau.) 

tinė nešiojo. . . . kur lakstė! 
"Lakstė, turi būt, ne be 

reikalo, — atšovė Veronė: -

gam laikui nuteisė? "Sakė, 
rodos, kad penkeriems me
tams, sako, tokia tolybė, kol 

užtat diena po dienos ir ža nueis, mažne metai išeisią!.. . . 
da paleisti . . . . gal tat dėl jos "Tatai , sakai — nebematy-
lakstymo H sim jo Penkeri metai, 

"Nereikėtų nė kokio laksty- sveiki būsim, netruks prabėg-
mo, nei to Kalėjimo nebūtų t i . . . . Vis tik jeigu negeriau, 
matęs, kad būtų buvęs kaip | tai nebus blogiau, ne kaip 
žmogus," bambėjo Onė: kalėjime 

tingumą pačiam žmogui; ir 
(pačiam net Adomui davė pro
gos tai aiškiai pajusti, kas 
matyti, kad ir iš šių Šv. Raš
to žodžių: "Taigi, Viešpats 
Dievas, padaręs iš žemės vi
sus laukų gyvulius ir visu.? 

ginkitos ir pripildykita ž:x- kė poligamiją ir persiskyri
m e " (t. p. 1, 28); vadina*,! mus. Diskusijose daugelis kal-
vaikų gimdymas, auginimas] bėtojų pripažino, kad katalikų 
ir auklėjimas. Ir pagaliau, 
kad .poruotis, kurti šeimą kie
kvienam žmogui yra prigim
ties duota speciali teisė, ku

oro paukščius, juos atvedę rią pasinaudoti jam niekas 
prie Adomo, kad matytų, negali uždrausti, bet nėra 
kaip jis juos pramins... I r kiekvienam būtina pareiga; 
Adomas praminė jų vardais j teisę turi, bet ja naudotis, ar 
visus gyvulius, ir visus oro 
paukščius ir visus žemės 
žvėris; bet Adomui neatsira 
do padėjėja i jį panaši" 
(Pradž. 2, 19—20). 

Nusiminė Adomas: jo žmo
giškoji prigimtis tuoj pajuto, 
kaip tarp Dievo tvarinių 
kažko trūksta, „ būtent, jam 
lygaus sutvėrimo, be kurio, 
kaip be savo antrosios puses 

nesinaudoti, — tavo laisve. 
Gali apsisvarstyti, apsispręs
ti. 

KAUNAS (E). — Veda
mos su Švedija derybos dėl 
oro linijos Kaunas-Stokbol-
mas atidarymo. Susisiekimą 
palaikytų Lietuvos lėktuvai, 
tie patys, kurie kursuoja tarp 

[Kauno ir Palangos. 

doktrina apie moterystę yra 
geriausias moterystės gyveni
mo pagrindas. Taip gi buvo 
atkreiptas dėmesys, kad per
siskyrimai vakarų kraštuose 
tik nelaimės atneša. Taip pat 
Indijos įstatymdavystės seime 
buvo svarstomas įstatymo 
projektas, kursai duotų dides
nes galimybes daryti persi
skyrimus. Tačiau kalbėjusieji, 
kaip indai, taip mohometonys, 
ryžtingai pasmerkė persisky 
rimus. 

Išmintingasis suvaržė liežu
vį, kalbėdamas mažiau negu 
mąstydamas. 

"Kiek daktarų ramiai sau gy
vena ir amžių bu^ia, niekas 
prie jų nesikabinėja... . o jis 
— visur tik prisikišęs. Pats 
sau taisė nelaimę., o mums 
vis nepakelti, viską jam vie
nam sukišti!! 

"Ne jis vienas kenčia," 
verkšleno motina: "Tur i būt, 
jie žinos ką darą . . . mes jų 
nepamokysim 

"Ka ip mes galim jį moky
t i ! " tarė Veronė: "Mums tik 
reikia iš jo mokyties mylėti 
nelaimingus Dar šiandien 

: tebeverkia neturėliai, kuriuos 
i dykai gydė 

1 * Dykai gydė, te isybė. . . . o 
pats ką iš to tu r i ?" atšovė 
Onė. 

Besišnekant moteriškoms 
įėjo į vidų tėvas, tvirtas dar 
senis, gerai jau pražilęs, bet 
dar raudonas, truputį į kup-

" J ū s jauni, tėvas irgi tvir
tesnis už mane. O aš nebesu
lauksiu jo pare inant . . . . " ver 
kė motina. "Važiuokime ant 
nedėlios į Mintaują. . . . jeigu 
paleis nors ant kelių dienų, 
parsivešime.. . . o jei ne, nors 

She's pretty as 
a picture, 

UUl> • • # • • 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any giri's popularity 
. . . ber closest f riendships. 

Food fermentation in the moutb is gaid 
by some authorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condilion is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
they won't taŪ. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to trJie 
precautions by gargi ing with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—raouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. TJse 
l t . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Comj>any, St. Lovų, Missouri. 

LISTERINE 
f" HALITOSIS 

• (BAD BREATH) * 

Riesutukai 

Vi puoduko sviesto. 
1 puoduką cukraus. 
1 kiaušinį, neplaktą. 
2 puodukus sijohj miltų. 
2 šaukštukus baking pow-

der. 
1 puoduką pieno. 
1 šaukštuką vanilla. 
Gerai išmaišyk sviestą su 

cukrum. Pridėk kiaušinį ir 
gerai išplak. Išsijok miltus 
sykiu su baking powder'iu ir, 
pamainant su pienu, pridėk 
prie pirmo maišymo. Pridėk 
vanillą. Kepk vidutinio karš
čio pečiuje apie 30 minutų. 
Atvėsus apdėk sekančia cuk
rine : 

1 šaukštą sviesto. 
2 puodukus "confectio-

nars" cukraus. 
1 kiaušinio baltymą drūčiai 

išplaktą. 
1 šaukštuką vanillos. 
3 šaukštus verdančio van

dens. 

E F F I C I E N T 
Usc only on« Uvel tea-
spoonful te • cup o i ciftcd 

flour for moft rccipcs. 

Samepricetoday 
as 48 years ago 
25o u n c e $ ^o r25^ 
NUnuf.ctured Wy W*U»f ftmdn 
,p«d.Uft» wtw m.fc« n*h«ni but 
bakinf powd«r-un«<ir tup«rvNMM 
• I c i p c r l chcmi iU • ( n«ti«««l { 

r » u U b « n . 

MILLIONS OF POUNDS HAVE BE£N 
USED BYOUR GOVERNMENT 

Atsakymas p-niai S. Kali-
ant, kuri rašo iš Paterson*, N. J. 

Receptas dėl Worcester-
shire Sauce neprieinamas, nes 
tai kompanijos savastis. 

"Jelly Doughnuts" receptą 
talpinsim kitos savaitės leidi
nyje. 

Yra "Valgių Gaminimo 
Knyga," kurią sutvarkė Ame
rikos lietuvaitė. Ją galima įsi
gyti "Draugo" knygyne. Su 
persiuntimu kainuoja $1.10. 

Moterų Sąjungos leidžia
mam laikraštyje "Moterų 
Dirva" (adresas: 2317 So. 
Hoyne Ave.) kiekvienam nu
meryje telpa skyrius "Mūsų 
Virtuvė," kur galima rasti 
daug gerų, pačių sąjungiečių 
išbandytų receptų. 

SKOLINAM PINIGUS 
} ANTI-MŲMORGIČIĮJ 

Kiekvieno* ypatos padėti pinigai yr* apdrausti iki $600000 per 
Federal Savings and Loao Insurance Corp DO United Rtat** 
ftovermnent priežiūra. 

Mokame Už O I Of 
Padėtus Pinigus * ^ 2 ' 

Oriso vai.; 9:00 vaL ryto iki 6:00 vai rak. Pirmadieniai* Kei 
virtadieniaia ir šeštadieniai* iki 8:00 vai vakarą. 

6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 
JOHN PAKEL, Prea 

GHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 



V I L N I U S IR AMERIKIEČIAI l 
Amerikos lietuviai, vm be darbui sąlygos dabar yra pa-

^ M M M H M •;-. _. 

* * • > 

itimtie*, Vilniaus krašto rei 
kalus, ypač lietuviškus reika-

togios. Mes norėtume, kad pa
našiais pagrindais susijungta 

lus yra pilnai supratę ir lai- ir mūsų išeivija. Mūsų Drau 
ko artimai savo širdies, štai gijos darbas nėra vienerių nie 
kad ir lokie akyvus pa\ yz ty darbas", 
džiai: "Suprantama, kad valstybi-

Lktuvos Nepriklausomybės ni s aparatas dabartinėse tarp-' 
proga yra įvykę du ypatingai tautinėse sąlygose negali visų 
iviksmingi vieši parengimai, veikimo sričių aprėpti, tat vi-l 
— tai buvo 18 vasario vienas! suomene* talka yra būtina, 
Čikagoje, kitas New Y orkoj n e s uždaviniai yra begaliniai1 

Brookiyne (lai lietuviškos vei 
kimo ašis): Čikagcje iškilni* 

svarbūs ir milžiniškos sumos 
yra reikalingos. 'Draugija Vii 

suruošė specialis komitetas m a u s Kraštui Remti' yra nu-
Katalikų Federacijos ir Tau
tinės Sandaros remiamas ir 
vilniečių naudai sumetė gry 
nais 664.15 dol. Nuoširdus a-
čiū Komitetui ir aukotojam? 
ir visiems talkininkams! 
Brockiyne iškilmes surengč 
kelios vietinės organizacijos 
Tautiniui Klubui vadovaujant, 
— vilniečių naudai sumesta 
gryno 618.25 dol. Jiems pri
guli broliškas vilniečių ačiū! 

Tai taip pasirodė "lietuviš
koji ašis". Bet tai juk nevis 
kas: kitas komitetas Čikago
je 1000 dol. surinko, o Phila 
delptoia, P a 1000 dol. žada 
surinkti. O juk ir mažesnės 
kolonijos kai kur neatsilieka, 
o kai kur net pralenkė did
miesčius. Štai konsulas Bud
rys skelbia apturėjęs vilnie
čių pašalpai 555.56 dol.; iš 
ko! — iš Nashua, N. Y, lietu
vių. Ačiū jums nasviečiains 
už parodyme pavyzdžio ki
tiems! 

Būtų gera, kad visos tokios 
naujienos būtų užregistruotos 
vienoje vietoje, kad būtų ga 
Įima padaryti santrauką ii 
paskelbti vilniečiams aukavu 
sių saraša. Tokiu būdu savai 
me atsirastų žymus Vilniaus 
Krašto Rėmėjų būrys. 
2. Vilniaus krašto reikalai 

tierb. Jonas Navakas, Pir
mininkas Vyriausiojo Komi
teto "Draugijos Vilniaus Kras 
t ui Remti ' ' šiomis dienomis 
yra mums atsiuntęs laišką, 
kuriame tarp kitko šitaip pa
sisako : 

"Mes gerai žinome Ameri
kos lietuvių padarytus žygius 
ir mes labai dėkingi už talką. 
Mes iš savo <pusės darome vis
ką, kati mūsų išeivija būtų 
informuota kiek galima pla
čiau apie atsiradusį Vilniuje 
ir jo srityje skurdą ir vargą. 
* Draugija Vilniaus Kraštui 
Remti* yra įsikūrusi plačiau
siu visuomenės talkos pagrin
du. Ton talkon yra prisidėję 
visi kam lietuvių tautos sie
kimai Vilnių ir jo sritį atgau
ti yra buvę jų gyvenimo sie
kimais. Lietuviškam kuKūros 

sistačiusi nenuleisti rankų ko
lei Vilniaus Krašto veidas ne-
prašvis lietuviškos kultūros 
žtedai's". 

Tat gi iš tų p. Navako, Ko
miteto pirmininko, žodžių yra 
suprantama, kad visuomenės 
parama ir talka yra neišven
giamai reikalinga, — ir yra 
aišku, kad "Draugijos Vii 
niaus Kraštui Remti" darbas 
yra ilgametis. 

Patrijotinga Amerikos lie
tuvių visuomenė gerai padary
tų 'pasiūlydama tai Draugijai 
savo talką tokioje formoje ko
kia čia atrodytų patogiausia. 
Amerikos Lietuvių Centrinės 
organizacijos, kaip Susivieni
jimai, kviečiami tai talkai va
dovauti. 

Lai pildosi poeto žodžiai: 
"Mes be Vilniaus nenurimom 
ir su Vilnium nenurimsim". 

Vilniaus tJnlveršiteto 
Profesorius ieško Vyskupo 
Valančiaus rankraščio 
Amerikoje 

Vyskupo Valančiaus veika
las: "Antano Tretininko Pa
sakojimas" pirmą kartą buvo 
spausdintas Amerikoje 1891 
metais iš rankraščio, kurį 
prof. Volterio buvo suradęs'je Lietuvoje. Kadangi nuo 
ir pasiuntęs p. J . Andžiulai-1,paskutinio surašymo praėjo 
čiui į Ameriką. Nuo to laiko daug laiko, spėjama, kad bus 
nežinia kame tas rankraštis \ rasti visai nauji daviniai, ku 

Queen Mary, anglų milžiniškas keleivinis laivas, išplaukia nežinomon kelionėn iš New 
Yorko uosto. (Acme te-lephoto) 

KAUNAS (E). — Lietuvo
je jau yra 24 amatų mokyk
los, kurios? mokosi per 3000 
būsimų amatininkų. Be to 
apie 2000 jaunuolių mokosi į-
vairiuose amatų kursuose, 
kuriu šiuo metu Lietuvoje 
yeikia apie 40. Šiemet dar ža
dama įsteigti dvi naujas ama 
tu mokvklas. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
- . — - t t . _ MMHM^BMMBi 

Telefonas CANal 7329. 

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

OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefoną? SEEley 0434 

telefonas, HEMiock 2061 

DR. JOSEPR KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
V ALAK DOfe 

Nuo 9 ryte iki 6 vakaru 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susiturimą 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. Marquette Rd. 

Oti>o valandos: 
10—12 vai. ryte 

2--4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitariąs. 

raštu spausdinimo, tat yra la
bai svarbu ir "Tret ininko" 
tekstą patikrinti sulyg rank
raščio. Būtų didžiai gaila, jei 
rankraštis pražūtų. Bet ga) 
būt rankraštis yra tik kanit 
nors ant lentynos užsimetęs. 
Prof. J. Balčikoni** ir Valan
čiaus raštų skaitytojai bus dė
kingi už rankraščio suradimą. 

"Antano Tretininko Pasa
kojimo" rankraštis pasiųsti-
rias adresu: Lithuanian Lėga-
tion, 2622 — 16th Street, N. 
W., Washington, D. D. 

K U N I G Y S T E S ni&° ^ l y b ė suriša ar paliuo 

SAKRAMENTAS f°f fr*aūs[Bifą ir ta ga" 
lybe siekia pat] dangų ir pa-

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

paliepimu, o visame ta^le vei
kia pats Jėzus. Šv. Chrysos-
tomas sako: "Kunigas aptu
ri tokių galybę, kokios Die
vas nedavė nei angelams, ne 
arehangelams, nes Naujo įs
tatymo Kristus sake: "Imki-
te Šv. Dvasių, kuriuos surisi
te ant žemes, bus surišti ir 
danguje, o kuriuos išliuosuo-
site ant žemes, bus išliuosuoti 

KAUNAS (B). — Jau it*.!" danguje" (Mat. 18:18.) 
tensyviai ruošiamasi šiais me-j Tiktai katalikų kunigams duo
tais įvyksinčiam Lietuvos gy . | t a galybe atleisti nuodėmes: 

kuriuo! "Kuriems atleisite nuodėmes, 

čių amžinybę.. Ką kunigas 
Kristaus vynuogyne daro sie
lų išganymui ant žemės, tų 
Viešpats patvirtina danguje. 

ventojų surašymui, 
bus tiksliai nustatytas gyven 
tojų skaičius ne tilt iVilniau^j 
atgautoje1 \ r i ty je , bet ir vi?o ' 

besiranda. Lietuvoje yra ren
giamasi prie naujo Valančiaus 
• H M M * _ _ — _ _ * _ — _ _ 

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

į SS STATE OF ILLINOIS 
COUNTY OF COOK 

Sekant provizijas 34-tos dalies 
Primary Kinkinių Įstatų Illinois 
Valstybes, Šiuomi užtikrinu, kati 
primary baliotų Spalva, kurios ypa
tingos partijos vartos Primary Kin
kiniuose, kurie bus laikomi Cook 
Apskrityje išskiriant Berwya, Chi-
cago, Chicago Heights ir Harvey, 
Miestus, Cieeros Miestelį ir Ęlinood 
Park, Morton Grove, Niles Center, 
Stunmit ir Stickney Kaimus, ant
radieni, Balandžio 9 d., 1940 m. bus 
sekamos: 

Demokratų Partija Ruiava 
Republikonų Partija Rusva 

PALIUDYTI TAM, KAS VIR
ŠUI PASAKYTA, Aš pasirašau 
ir pridedu Cook Apskrities Ant
spaudą šio 25 d. Kovo, A. D. 
1940. 

MICHAEL J. FLYNN 
County Clerk o f 
Cook County, Illinois. 

rie galės patarnauti racioną 
lizuojant tautos ūkį. 

bus jiems atleiste?." (Jau. 
20:23). Karaliai, prezidentai, 
ar vyriausybe turi galybę su
rišti ar paleisti žmogų, bet 
tiktai šitame gyvenime; o ku 

Akiniai, visokių madų, už $2.4a 
pritaikyti aklins, .u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensq 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui. 

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

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yard< 2151 

AKIŲ GYDYTOJAS 
KLAUSYKIME 
Saltimiero 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CALLY AKIV 
LLETI^IS 

Suvtce 80 uietų praktikavimo 
Alano Garantavimą* 

Palengvins aktų įtempimą, kaa 6* 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų {tempimo, r.srvuoiu 
mo. skaudamą akių karšt), atitalst 
trumparegyste I* toliregystę. Priren 
gia teisiDgai akinius. Visuose atsiti 
iflmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai 
ias. Special* atyaa atkretplama , 
uokykiOB vaikus Kreivos aky* atl 
•tson.0* 

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

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mos be akintų. Haluos vlgtos kalt 
olrmlau. 
4712 SO. ASHLAND AVE 

Talatnnaa TAUiU 1t7S 

LIETUVIŠKŲ RADIO 
I Š S T O T I E S 
1480 K C . 
1 0 : 0 0 V A L . R Y T O 

RYTMETINIU 
VV.H.I.P. 

Tel. Cicero 1484. 

DR. S. R. PALU ISIS m 
G*.L>¥TOjAfc> i i t oiiiitOriljiito 

Kanip. l5tos Gat. ir 49th Ct 
u r l b U VALAiNL'Ofc: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki B vak 
ir pa^al nutarti. 

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

DR.A.JENKINS 
įLaetuvis) 

GYDYTOJAS Itt CM1KUEOAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal suia/4 . 
Ofiso telefonas PROspcct 6737 
Nainy telefonas VIEginia 2421 

b i , t A K U b 9664 

OR. FRANK C. KVVINN 
*YDSTOJAS IK C&LKUKUAt. 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagaj Sutarti. 

DR. P, J. BEINAR 
GYDYTOJAS IK CBiltUiiGAt 
6900 So. Halsted Street 

TELEFON.U: 
Ofiso — Wentwortu 1612. 

Raa. — Yardj 395 
OFISO VALANDOS: 

ii iki 4 popiet 7 iki 9 vakai 
Trečiadieniais ir Sekmadienia)* 

pagal sutartį-

TeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 , 

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

Šeštadienias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

ir akinius pritaiko 

3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valaudos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. M 
3147 S. Haisied St. Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

-• CANal 6969 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

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

ir pagal sutartį. 

DR. F. G. V K K U N A S 
PH¥SICIAN and SURGEON 
2158 West Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso Vai. 2 - 4 ir /—w 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res t e l Canal 0402 

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILU 

TeL MLDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

.Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietij ir nuo 7 iki 8:30 ?. v 

Sekuiad. nuo 10 iki 12 vai ryto 

DR. MADRIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL STARds 0994 

j&es. Tel. PLAza 3200 
V A i A N D O S : 

Nuo 10-12 y. ryto; 2-3 ir 7-8 • . vak 
Nedėlionis nuo 10 iki 12 vai. dieną 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI 

MACARONI-
.AND-CHEESE 

ftBAOY IN 9 MUiŲTU 

4&%L 
D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

D€l Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 Mlocycles. 

Programe ilalyvaoja St. Louie-Louie Komediška Grnpė 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

SAVE BY 
MAIL 

TAUPTKIT PER 
PASTĄ S T . A N T H O N Y ' S 

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

Tei. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
TaL: Pirm., Ketvlr., fteštad. t iki 8 v. v.; Antr., Tre^ad. » l k l 5 ~ p ^ 

DABAR MOKAME &\% UŽ PADĖTUS PINIGUS| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPDTIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
Corp., WashlncttHi, D. C 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANfc, 

Statau visokios rosi. s naujus u*, 
mus ant lengvų ineiioiniŲ Išuu. 
kėjiniŲ. Darau visokį taisymo dat 
ba be Jokio casb {mokėjimo, ai*, 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(l&gauuu geriau*! atlyginimą k 
i'ire Insurance Komi>anijų dėl uu 
symo apdegusių namg) Danu. 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo & iki 20 metų. Reikale kj\ lp-
kitės prie: 

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

«». 6968 8o. Tfclman Ava 
«a lei. OBOvaaiU 0617 

offic« TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IS CHIEUfiGAS 

"ai * -* ur 7—8 vak. 
tv#tv. ir Nadėhomii i i a i U r u 

2423 W. Marquette Road 

DR. S T RIKOL'IS 
fmTSIOIAH and 8UE&B01 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 Tai. f*k 
Nedėliomia pagal ••tarti. 

ittieš TeL TA&de 4787 
<amų t e i PBOepeet 1988 

"•1 OAJtal ei9S 

DR. BIE2IS 
• Y D YTOJAS IB CHIEUEOAfl 

2201 VV. Cermak Road 
^aiandoai 1—3 popiet ir 7—8 T. i 

B£ZU)£NC1JA 
6631 S. California Ave. 

Telefonai REFnblio 7888 

r, r AEdi 6981 
•e KSVweod 8197 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O tiso vai. nuo 1—3; nuo 0^)—» ;3* 
756 VVest 35th Street 

Offeo TeL VIBgiiiim 0088 
Reeidendjoi tel BEVerlj 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IK CHlEUEOAfl 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—6:30 P. M 

gotidraiiije 
8989 So. Oleremont Art. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal •ntartj 

r«] CANal 0867 
Bee. TeL PROipect OBB* 

OR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS LR CHLRUEOAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Arteeian Arm, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki S popiet 

6 iki 9 vakare 

J\ 

Offiee Phone Res aad Offie* 
PROapect 1088 8869 & LeaTitt B* 
Vai j 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAHel 97## 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR dBDiUEGAB 
2403 VV- 63rd Stf Chicago 

• 

r«L TABdt VU 

DR. G. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tk Btra^ 

TaLi nno 9 ryto iki 8 vakai* 
Reredoj pagal irtarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer A vena 

Antradi—i«i», 
Pi 

4631 So. Ashland Ave. 
Pirmadieniai, Traeiadieniaai i i 

s 

file:///rityje
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Pirmadienis, kovo 2" d. 1 9 * " D R A U G A S 

IS TĖVŲ KRAŠTO 
s ^ 

Laiškas is Vilniaus Kooperatyvas 
& a proga, siunčiu Tamstai L i a u d i e s M e t H H 

ir Ign. Sakalui nuoširdžiau- Remti 
sius sveikinimus ir ka r tu per 
" D r a u g ą " visiems Chicagoj 
bičiuliams. Ar gavote mano 
pora laišku iš Vilniaus? 

Sakoma, kas veža, tam ir 
krauna. Taigi ir Tamstai kc-
mlteta> " u ž k r o v ė " nemažą 
laišką. 

Šiuo metu Lietuvoje, ačiū 
Dievui, maisto netik užtenka
mai yra, bet dargi išvežam 
užsienin nemažiau, kaip pe
reitais metais tuo pe / iu lai 
ku. Be to, išmaitinant gero 
kai per šimtą tūkstančių žmo 
nių atbėgusių iš buvusios Len 
kijos ir atvykusius neprašy
tus svečius iš SSSR kariuo
menes Lietuvoje stovinčią j -
gulą. Šie " s v e č i a i " sakoma 
už>ikrėte "Li tovskcj buržuis-
koj zafazoj".. . Tai tiesa. Mat, 
rusiškojo rojams karys pama
te, kad Lietuvoje kas nori 
gali valgyti mėsos, pieno ga
minių ir apskri tai laisvai 
maisto produktus ir kitas 

riai Lietūkis niit šių metų tarpe platinimu ir t.t. Be te maisto ir kt. dalykais, atlik- gHQ[|[J MOTUZU FILMOS 
p?rleido t liftu !inų op^raei- Lietūkis labai žymiai radėjo tam žymia dalimi visiškai be n n n f t l l n O 
jas. Naftos gaminir vai savo malūnais Suvalkų Kai- jokio pelno, skaitlingų koo- g Ų j RUŪŪMUo! 
t:i pernai pakilo 60 nuošim- varijoje ir Panevėžyje, linų peratyvų Vilniaus kr. steigi-, j £ o v o 94 d., Šv P Marijos 
čių, iki 11,800,00 litų. Kas- perdirbimo fabriku Siauliuo- mui ir t. p. Kad apiūpinimo: G i m salėj," 68t'h ir 80. 
dienio vartojimo prekių apy- se, muilo fabriku "Lietuvos klausiniai Vilniuje buvo taip \ v a s n t e n a w Ave., 7 vai. vak. 
varta inkilo 40 mioš. — iki Mui a s " Panevėžyje Žiiiretla- greitai ir sėkmingai sutvar-

154 milijonų litų. Žemę* ūkio mas savo narių — ūkininkų kytas, tai yra nemažas Lietū-
gaminių - jvairių grūdų su- ir krašto interesų. Lietūkis kio ir kitų didžiųjų Lietuvos ^£^ g ^ Q c e r o 

Koopc- pirkimas vidaus rinkoje - j dar p r k š 1933 m. rudenį pa kooperatyvų nemažai nuopel-

Kovo 25 d., Šv. [Antano pa-į 
rapijos salėj, Court ir \Vei*t 

Ave. 
Kovo 28 d., Darius-Oiirėnas 

Memorial Hali, 4414 So. \Yes-
tern Ave. 

Kovo 29 d., \Yest Side Hali 
buv. Meldažiaus salėj, 2244 

a \Y 

VILNIUS 
ratyvas ' 'Marg in ia i " , įsistei- j pakilo £3,2 nuočiniriais, 7,-| sirfipino atvežti pavasario se- nas. 
ges 1931 metais su tikslu Lie- rOO,COO litų, c eksportas del "onui reikalingų azotinių it ~~~ 
t«voj? ir užsieniuese populia- karo sumažėjo 21,8 nuoš., pa- kalio trąšų. Nepaisant karo A u k s o G r ū d e l i a i 
rinti mūsų liaudies meną ii į siekė 19 milijonų litų. Žemės sunkumų, Lietūkiui pavyko 
kūrybą, jau atidarė savo kraujūkio mašinų apyvarta pakilo atgabenti naftos gaminių, ku 
tttve i r Vilniuje, Pilies g. 8, Į 16,8 nuoš., 7,700,000 lt. Trą-j rių būtiniems reikalams da 
taip pat Vilniuje įkūrė sande-! šų pakilo 5,6 nuoš., pasiekė 
lį, Užupio g. 2. Kaune *' Mar- j 16,200,00) lit. Visos Lietuvos 
g in i a i " turi krautuvę nuo I apy vartos kartu, palyginti su 
pat įsisteigimo. * 'Marg in ia i " ! 1938 metais, pernai pakilo 22 
ėmėsi organizuoti liaudies nuošimčiais. Už eksportuotu.? 
me»o ir namų pramonės dir- ' gaminius Lietūkis p : rna i ga-
binių gaminimą. Šiuo metujvo ,per 31 milijoną litų užsie-
daugiausia verčiamasi šių dir-,nio valiutos, o ūkininkams už 
toinių gamyba IT prekyba: ' supirktus jų gaminius vidaus 
medžiagomis tautiniams dra- Į r inkai ir eksportui, išmokėjo 

bar užt°nka. 

K?s n: turi džiaugsmingos 
vilties ką nors padaryti tobu- ^ 
lai, tas nerredaro nieko net 
pusėtinai ir toks žmogus yra 

Nors Lietūkis daro šunta- tinginys ir nesąžiningas. 
milijonines apyvartas, ta&ar i 
jo pelnai, palyginti, nėra di 
deli. Tai dėlto, kad Lietūkis 

. , , . . . sas niekur ir n.<] nHos rosvy 
nėra pasipnlnymo biznio jmo-

ruoja. 

Mokėjimas su savo priešais 
Kovo 26 d., Sv. Mvkolo par.1 .v, .. . , „ 

~2 , „ , * . i įslaikvti kalbos tono ir mm-
saiėj, 1644 \ \ . U abansia Ave. I u * .- . , v . *. , 

J i ties ne j žeidžiančią lygsvarą 
Kove 27 d., Dievo Apveiz-j Rūdija to žmogaus pasiauko-

dos par. salėj, 18th ir Union jimo dvasią. 

Būk teisingas 
venimo s u t u r i u , 

tapsi gy 
kurio kur-

bužiams, raštuota baldams 
medžiaga, įvairaus darbo ki
limais, baltasis raštuotais au
diniais, įvairiais medžio dir
biniais, keramika, gintare ii 
kt. dirbiniais. ' ' M a r g i n i a i " 
jau duoda darbo kelioms de-

veik-
40 milijonų litų. 

Svarbiausia Lietūkio 
la reiškėsi Lietuvos ūkininkų 
ir šiaip vartotojų aprūpinimu 
kasdieninio vartojimo daly
kais : cukrumi, druska, žibalu, 
miltais, muilu ir kitomis pa-

nė, o krašto gyventojams pa
tarnavimo, būtinomis reikme
nimis aprūpinimo įstaiga. J i s 
laikydamasis tvirtų kainų, gus tai atlikti visas savo 

Kilniausias troškimas, kurį 
gali jausti ir pasiekti žmo-

kėse dirbtinių gėlių, maneke- statybos medžiaga, cementu, 
nų dirbėjų ir t.t. B»emlrovė geležimi statybai ir kt. reika-
1937 m. turėjo per 220,000 1L lingais daiktais; kuru — į-

I tų apyvartos, o 1939 m. jau vairių rūšių anglimis, benzi-

šimtims medžio gamintojų, a- 'našiomis prekėmis; ūkininkų 
pie 100 audėjų ir kt. Žemai-, aprūpinimu Žemės ūkio ga, 
tijoje yra daug medžio droži- mybai reikalingais dalykais: 

reikmenis gali pirktis, tai 1 - t o j T r a k ų 3 ^ ^ ^ g e J trąšomis, žemės ūkio mašino-
iam vra visai nesuprantama. ,_• , r , • _, ,• . , . . . . . , v. • 
J \ , . . . \ . .v rų audėjų, Vilniaus apylm- mis bei įrankiais, geležimi, 
Pagaliau kariui komisarai iš
aiškino, kad visa tai Lietuvos 
valdžia da ro dėl propagandos. 
Išviso SSSR karyv* negalėjo 
įsivaizduoti, kad kiekviena 
šeima gali turėti atskirą bu
tą, ne vi?ntik dėvimą rūbą 
ant kūno, bet ir atsargoje — 
pasikeitimui. Kilinisi SSSR 
karys stebėjosi, kad Lietuvos 
kareiviai turi apatinius bal
tinius... (lirdi, pas juos tik 
komisarai tegalį ta ip tlevėti. 
Dabar gi kilo rusų kariui 
klausimas, is kur tiek <laug !Ką A t l i e k a 
Lietuvoj imama lėšų tokiai ju t įe f į įk jc ,** 
bmngiai propagandai... 

Prieš ruteų karių atvykimą' KAUNAS (E) — Lietuvos 
Lietuvon buvo prisibijoma Žemės Ūkio Kooperatyvų Są-
komunizmo aktyvumo. Dabar jungos (Lktūkio) valdybos 

380,000 litų. I t in mielai lietu-; nu, tepalais; žemės ūkio pro-
vių sodiečių menu domisi už-( dūktų supirkimu laisvoje rin-
sieniečiai. Užsienių lietuviai 
taip pat maloniai savo kabi
netuose laiko tai, kas paga 
minta, sukurta jų sesių if 
brolių, pasilikusių kitapus o-

j keano, senojoj tėvynėje. 

koje ir laisvomis konkuren
cinėmis kainomis ir valstybei 
pavedus nustatytomis kaino<-
mis; patobulintos sėklos or
ganizavimu ir jos ūkininke 

jas normuoja ir tuomi apsau
go gyventojus nuo privačių 
pirklių ir įvairių sindikatinių 
sambūrių išnaudojimo. Lietū
kis savo pelnus žymia dalinu 
sunaudoja tos .pačios visuo
menės, krašto kultūrai, pa
vyzdžiui išleidžia šimtus tūks
tančių litų kasmet grūdų sėk
lų gerinimo darbams ir spe
cialistų agronomų kadro iš
laikymui, per šimtą tūkstan
čiu, kooperacijos darbuotojų, 
tarnautojų paruošimo kur
sams ir tokiems bendriems 
tautos uždaviniams, ka ip pir
momis po atvadavimo savai
tėmis "Vilniaus miesto ir kraš
to aprūpinimui būtiniausiais 

pareigas. Lubbock 

fc^c LUŠTETVTOAM Oi VES 
TEETH TMI MOST 

MARVELOUS tUJTER 
AND SPARKL5. 

Rėaches decay-ridtJen "Blind Spots" 
that ordinary pastes, povvders . . , 

even vvater . . . may no t enter 
It's here! The most deligM-fully different 
tooth pašte you ever heard of. "VV hen sali va 
and bnish touch the NE W furmula Listerino 
Tooth Pastc, supercliarged with Luster-
Foam detergent, it ii\stantly springs into 
an auiazinb "bubblo bath" that makes your 
moitth tingle with life. So fine it surges into 
and ch-ans danger spots that ordinary den-
tifrice-s may never even have reached. Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of docay starta. 

Get the Mg 25ji tube, or better still, the 
double-size 40^ tube containing more than 
yi pound of tooth pašte. At any drug coun-
ter. Lanibert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

IKE NE W PORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged 

wttti 

DOFl'T 
NEGLECT 
ACOLfr 

THE M U L PRIGE YOU PAY FOR BEIHG 

NERV0US 
gi, pasirodo priešingai, SS8R 
komisarai suka galvas, kaįp 
išgelbėti Pabaltijo kraštuose 
stovinčias įgulas nuo "bu r -
žuiškoj zarazy*'... 

Kad tai yra tiesa, rodo ru-
sy-suomii| karas , kur rusų ka
rys nėra niekas kitas, kaip 
t ik gyva medžiaga be idėji
nės dvaisios. 

Žinoma, komisarams būtų 
ko pasiplėšti Pabaltyje, bet 
gavę tinkamą pamoką Suo 
mijoje, rodos, apetitas kiek 
sumažės... 

Didžiai J u s gerbiąs, 
St. K-lis 

pirmininko prof. Petro Šal
čiaus pranešimu, Lietūkis 
praeitais metais savo apyvar
tą pakele iki 138,9 milijonų 
litų (1938 m. buvo 113,8 mil. 
l i tų). Daugiausia padidėjo 
sėklininkystes skyriaus apy
var ta — nuo 800,000 iki 1,-
600,000 litų. Linų eksportas 
pašoko nuo 6 milijonų iki 12 
milijonų litų. Ši Lietuvos ū-
kio produkto prekybos šaka 
tiek išsiplėtė, kad įsteigta 
net atskira, savaranki koope 
ratyvų sąjunga " L i n a s " , ku-

Rrfitlnėt* I K ^ N kurio* gali ft&si 
vystyti J nelaimę, paprastai pa 
tengveja pa varto j ILS ramiiuuici^ 
bildančią Musterole. Musteit>le ne 
ra tiktai moste. Jinai yra ••Omin-
ter-lrrita»it." Milijonai yra vaito 
H J4 P**r 2 5 m- Daktai-ai rekomen 
luoja Galima «auU ai>UekoA*> 

tneck Below And Sce If You Have 
Any Of The Signs 

Qtriver!f>e nerves can make you old and 
liasgard looking, eranky and hard to live 
with— can k^ep you awake nights and rob 
fu d gooi health, good times and jobs. 

Don't let yourself r*go" likę that. SUrt 
taking a good, reliable tonic—one made eep^ 
ritdly for tetrmtn. And could you ask f or any-
Ihing whose beuefita havo been better proved 
Ihan world-famous Lydis E. Pinkham'b 
Veeetable Compound? 

Let the wholesome herbą and root* of 
Finkham's Compound help Nature calm 
your shrieking nerves, tone up your aystem, 
and help lessen distress from female func-
tional disoriers. 

Make a vote NOW to get a bottle of this 
timė-provėh Plnkhau a Compound TODAY 

without fail from your druggist. Over a mil-
lion women have written in letters reporting 
wonderfui benefits. 

For the oaat 60 years Lydia E. Pinkham's 
^egetabU. Compound has helped grateful 
«omen ko "smillng thru" *TVimr ->rHeabu 
Why not let it teip YOUf 

Gvvenimas nėra dovana, 
bet paskola, už kurią kartais 
tenka ir lat>ai didelius pro 
centus mokėti vargu, s u n k a i 
d i rbo , skausmo ir sielvarto 
pavydalu. E. Ožeškienė 

NEUKITIS Relieve 
PatnlnFew 

Rheumatism~w' 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritls. Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work guickly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't «uffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

4r 

Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

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

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

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris Sec j 
Imlėlial kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 FederallnSje ištaigoje. 

^ 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak. 

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos, Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

: ^ 

/ 

3 ^ BE 1 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius* 

" D R A U G A S " - vienintelis A 
J merikos lietuvių katalikų dien 

: ^ 

4 

rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, IU.;; 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

• ' D A R B I N I N K A I " - Šv. Juozapo Darbininkų Sa 
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Melam-
$4.00. 366 Wes1 Bron<hvay. St». Boston. Ma.s> 
" A M E R I K A " — savaitraštis Metane $2 423 (Jrnn.i 
Street., Brooklyn. NFVV ^'ork. 

" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organa&. Mi
tams $2.00. 73 East South S t , \Vilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" - A.L.R.K. Moterų .Sąjunga 
organas. Metams $2.0() 2317 S«» Movn*- \v« « HU-HIT*-
Ihinois 

•STl DENTį 2Ui)ife A . L . K . ^tudeii.^ u . 
t'esionalų žurnaias. Jame oendrudai biauja viso.- ge
riausios Amerikos pajėgos. Metam.* $"J.(Mi Mariam* 
polis College, Thompson. (Jor. 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių orgaiuzacijob mėmei 
nis žurnalat. Metams $2.00. 4736 South W*«x\ Strw»i 
'Jhicago, Ildnois. 

'MUZIKOS ŽINIOS'" mėnesinis muziko,, /ii.n. 
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga M«tMru> *i -
1850 VVabansia Avenue, Chicago, 111. 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " - savaitraštis. Leidžia U 
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50 680:* 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

• • 

. fy 

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

WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
j * 

file:///Yes-
file:///Yest
file:///Vilkes-Barre
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Gražus SodaliečiŲ 
Vakarėlis 

Rochester, N. Y. — Verbų 
Sekmadienio vakare Sv. Jur- : 
gio par. auditorijoje Sodalie-
tės buvo surengusios vakarė
lį, kurio pelną skyrė gelčois,! 
kad papuošti altorius. Vaka
rėlis susidėjo iš vaizdelių ir 
gražiai pasisekė. Pirmoji pro 
gramos dalis "Dainų Vaizde
l i s " kur Močiute — L. ftili-
niute ir Maryte — A. Bara
nauskaite tarpe savęs kalbė
damos nuobodumui praleisti i 
užsistoto gramofoną, bet vie-į 
toje lėkštelių dainas dainuoja; 
dainininkes mergaitės. Pir
miausia solo Ave Maria su
dainavo J . Stašaitė. Vėliau 
p-les ^. Apanavieifrtė, O. Kur 

miutė, C Kovaitė, O. (jervir -
kaitė, A. Himkiutė, A. Hara-
nauskaitė, M. Zlotkiute, J . 
Levickaitė, J . Stašaitė ir var
gonininkė I. Kovaitė, kuri 
akompanavo pianu, sudainavo 
Kur Nemunėlis, Dauguva, 
Svyruonėlis ir Ko Li&di, Ber-
neli. Solo: Eisiu Mamei Pasa
kyti, p-lė M. Pikunaitė. Dne-! 
tas, Dainuok Man Daina ir \ 
Ar Aš Tau Sese Nesakiau — 
p-lės I. ir C. Kovaites. Vėl 
mergaičių choras išpildė Su 
Daina ir \'y, Jūrių. Tą dalį 
programos baigė p-lės M. Pi
kunaitė ir O. Skilinskiutė, su-
dainuodamos duetą Supinsiu 
Dainuže ir Ilgu, Ilgu. 

Antroji dalis susidėjo iš ko
medijos Sumani Teta ir Jums 
Lengva Juoktis. Veikiančios 
ypatos '* Sumanioj' Tetoj :* ' 

Birutė — M. Kūrinkite, Pr:> 
nvtė — J . Levickaitė, Moti-
na — O. Skilinskaitė, Stasytė 
— M. Zlotkiutė, Zosė — .1. 
Vilimaitė, Morta — E, Ski 
linskaitė, Jognieška — J . Ka
zakevičiūtė ir Pupytė — V. 
Bertmanaitė. " J u m s lengva 
J u o k t i s " vaidino: P. Labie-
nė — J. Kazakevičiūtė, Ango-
kis — J. Putrimaitė ir Žydas 
— J. Zlotkus. Abi komedijos 
buvo gabiai išpildytos ir su
teikė labai daug juoko ir sma
gumo žiūrovams. Viskas būt 
gerai buvę, jei daugiau žmo
nių būt atsilankę. Žinoma, ku 
rie nedalyvavo, tie apsivylė. 
Dalyvaudami būtų turėję gar 
daus juoko, o dabar turės bū
ti surauktais, nelinksmais vei
dais. Įdomiausia, kad tie, ku
rie labiausia skundžiasi, kad 
nesą surengiama teatro, p?tys 

darbininkai nėra visai palei- pos karas, nes eksportui pa-
džiami, bet dirba visai silp- sunkėjus yra mažinama pro-
nai. Mažėja darbai ir kitose j dukcija. Kiek ilgai tas tęsis, 
industrijose, tik tenai darbi, j nežinia, o darbininkams var
niukai yra paleidžiami, vieni gas. Vylurus. 
visai, kiti neapribuotam lai-

kui. Priežastis turbūt Kuro- j SKELBKITĖS " D R A U G E " 

Jkėš 

Taip šia žiemą atrerio Palangos jūros tiltas, 

ra reikalo ir juos remti. Da- ti jaunimo parengimą, kurio 
lyvaukime savuose parengi
muose, nes tas neša naudą 
mums patiems, Dievo garbei 
ir Tėvynės labui. 

Rakandai Sel to vakaro bu
vo paskolinti iš Figler Elec-

pelnas yra skiriamas parapi
jai. 

Šeštadienį, balandžio 6 d., 
Švč. Marijos Panos moterių 
dr-ja rengia gražų vakarą su 
teatru ir šokiais. Vaidinimas 

nedalyvavo. Žinoma, jeigu va- t r i c * C o > 0 užlaidai ant langų' prasidės 7-ta vai. vakare, o 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfteld Avenue 

" 

karelis būtų buvęs surengtas 
per kokius bendrafrontinin- j 
kus, tai didelis skaičius ir ti-| 
kineiųjų būtų bėgę pasižiūrė-

i? Siblev, Lindsav and Curi 
Co. 

Veikimas Po Velykų. 
t i , bet kad savas ir dar pelnas, A t v e l y k i o sekmadienį įvyks 
Dievo garbei, tai nepasirodė. ; m e t i n i s bankielas vietos jau-

Ateityje tas neturėtų pasi-Į nimo, susibūrusio j Georgians 
kartoti. Reikia atsiminti, kad 
bendrafrontininkai mūsų ir 
mūsų reikalų nerems, todėl ne-

Club. Po bankieto pasilink
sminimas ir šokiai. Prašoma 

paskui šokiai iki gilumos nak
ties. Toji moterių dr-ja yra 
pašalpine ir nevien šelpia sa
vo nares ligoje, bet nėra buvę 
jokio parengimo Tautos ar 
Bažnyčios labui, kur nebūtų 
prisidėjusios stambia auka. 
Kadangi daugelis ligonių jų 
ižd$ silpnina, todėl visų 

A. * A 
MARTHA MALECKIENĖ 

(po tėvais Valintelis) 
Minė kovo 21, 1940, 8:30 v. 

vak., sulaukus pusės amž. 
Gimus Lietuvoj, Kupreliškiij 

parap., Mikalaitiškiu kaime. 
Amerikoje išgyveno 36 met. 
l 'uuko dideliame nuliūdime 

vyra Juozapa. 3 sūnus: Joną, 
Povilą ir Alfrod, brolį Antaną 
Valintelis, sesers dukteris: 
Pauliną Urbonienę ir Valiušę 
Hadavicienę ir jų šeimas, 2 
pusseseres: Stepunę Savickienę 
ir Magdaleną Pašakarnienę iš 
Cedar Rapids, lowa. Lietuvoj 
paliko 2 seseris: Veroniką Lat-
vėntenę ir Oną Urbonienę ir 
gimines. 

P r i k l a u s ė p r i e : B ro l ių i r S e -
aert; I>r-'stes. Tretininkių, Apaž-
'alystės Maldos, Sv. Onos, Am
žino Rožančiaus Draugysčių ir 
Sv. Kazimiero A kad. Rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas 732 West 
19th St Tel. Canal 6373. 

Laidotuvgs jvyks antradieni, 
kovo 26 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i Dievo Ap-
veizdos parap. bažnyčia. ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pama'du 
bus nulydėta j Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines drauerus-e*< s •»• r«**»-
tamus-as dalyvaut laidotuvėsą# 

Nuliūdę: Vyras, Sfuial. Bro
lis, Sesuo "ir Gimines. 

Laidotuvių direktoriui S M. 
Skudas. Tel. Monroe 3377. 

AGOTA RAUBA 
Mirg kovo 22. 1940. 1:30 v. 

popiet, sulalkus pusės amž. 
Gimus Lietuvoje, Mariampo 

les apskr, Prienų par Va-
lenkiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 26 met. 
Paliko dideliame nuliūdini. • 

vyrą Juozapą, sūnų Edvardą, 
dukterj Domicėlę, seserj Kazi
mierą Misunienę. brolį Juoza
pą Paplausk), švogerką Mari
joną, pusbrolį Kazimierą Pu-
plauskj. ir jų šeimas. 2 pus
seseres: Oną Lazauskiene, San-
duskienę ir daug kitų gim'niu, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko motiną Marijoną Pu-
plauskienę, 3 seseris: Antošę' 
Agniešką ir Marijona ir JŲ 
šeimas, 2 brolius: Povilą ir 
Kazimierą ir jų šeimas. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4449 S. Fairfield Ave. Tel VIr-
ginia 0030. Laidotuves jvyks 
mtradienj, kovo 26 d. Iš na
mu 8 vai. ryto bus atlydėta i 
Nekalto Prasidėjimo Svč. Pa
nelės par. bažnyčia, kurioj j -
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones siela. Po pamaldų bus 
nulyiėta j šv. Kazimiero kap. 

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

NuIHdę: Vyras. Sūnus. Duk
tė. Broliai, Pusbrolis, Pussese
res, Seserys ir Gimines. 

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

skaitlingai dalyvauti ir parem priederme jas paremti. 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
l l i f illinln rytais 10:00 valandą, iŠ WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimleru. 

METINES MIRTIES SUKAKTUVĖS 

Darbai. 

Paskutiniu laiku darbai 
VDatingai rūbų siuvimo indus
trijoj labai sumažėjo. Nors 

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

BOLESLOVAS JANKAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 26 d., 1939 m., sulaukęs pu

sės amžiaus. Gimęs Kauno redyboj, Kėdainių apskrityje, Krakių 
parap., Sulaičių kaime. Palaidotas kovo 29 d. Šv. Kazimiero kap. 

Paliko dideliame nuliūdime; pusbrolį Stanislovą. Kunevičių, 
jo žmoną, Antaniną, dukterį Oną, Piliponis ir jos vyrą Kazimierą, 
pusbrolį Vincentą Jankauską, pusbrolį Pranciškų Kunevičių ir jo 
šeimą, ir daug: kitų giminių Amerikoje. Lietuvoje paliko brolį Mo
tiejų tr jo šeimyną, vieną, seserį ir kitas gimines. 

Liūdnai atminčiai mūsų brangaus pusbrolio, bus' laikomos 
šventos Mišios šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 26 d. kovo mėn., 
1940 m., 8:00 valandą ryto ir 29 d. kovo m., 8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus atsilan
kyti į šias pamaldas. 

Mes tave, mūsų brangus pusbroli, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisime. Lauk mūsų ateinant! 

i . 

Nuliūdę liekame: 
Pusbroliai, Jų šeimynos ir kiti Giminės. 

Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. Laidotuvėm? 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

B U T K U S 
jUndertaking Co., inc 

AVllliam A. Pokorny 
liuotas Patarnavimas Dieną 

Ir Naktį. 
710 W E S T 18TH STREE 

TEL. CANAL 31C1 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTTFICATE. 

o n 't look 
OLDER 

a n y o u r y e a rs i 
Why be your erge? Look younger than your years with 
Clairoled hair . . . vvith hair that is soft, colorfui. youth-
Dke! 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 as it TINTS. 
See your hcrirdressev today and say: 

yVcc/a^allu... tm//i 
Write now loi iree booklet and hee advice on your hair problem ta 
Joan Clair. President, Clairol, Inc., 130 W. 46th St.. New YorJr. N. Y. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III h M P C PATARNAVIMAS 
HirlDULMEibL D I E N Ą IR NAKTĮ 

D 1 7 T 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šauki ta — 
REPublic 6590. 

VENEHAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, I l l inois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

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

Antfiony B. Petkūs 
P. J. Ridikas 

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

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
K a i p E i n a B a n k i e t o 
Rengimas 

^ 

KAS GIRDĖT CHICAGOJ 
\H Zakariene, Marijona Česie- .. T . - , . - y , . 
nė. Kiti komisijos nariai-os: j N a u J * V l e t a Vasaros , d» i r vaikų vakarinė stovykla. 

Adolfas Mondeika, Kostantas PrattlOgOiTlS 

ir pastudijavus ilgiau, gali iš-
vistyti ir labai gražią medžia
g a 

Veikalas "Aiano Dukterys" 
verstus iš anglų kalbos Emili
jos Prosevičiutės ir Terpes 

DALYVAUJA "6UBUM-BUB0M" PAKENGIME 

Kaip jau buvo mūsų dien- Matulaitis, Ona Atkočiuniene 
raštyj Drauge pranešimas, 
kad balandžio 14 d. yra ren
giamas bankietas 6v. Antano 
parapijos klebono, kun. Jero
nimo Vaieūno, jo dvidešimts 
penkių metų kunigystes pami
nėjimui. Sumanymas bankieto 
kilo iš mūsų vietinio Lietuvių 
Katalikų Federacijos 12-to 
skyriaus. Pirmas susirinki
mas visų parapijos draugijų, 
klubų ir parapijos komitetų 
buvo sušaukta sausio 13 d. 
Pirmiausia reikėjo išrinkti 
komisiją, kuri užimtų svetai
nę, susirinkimams pagamintų 

(Daktaro žmona), Agnieška 
Stasaitienė, Juozas Motekai-
tis ir Jonas Stašaitis. 

Spaudos komisija: advoka
tas Frank (Kakanauskas) 
Kay ir ^Anastazas Valančius, 
Sr. 

Programos komisija: Adol-
fas Mondeika, pasitarus su 
komisijos pirmininkeir komi
sija. 

Dekoracijos komisija: Šlei-
niūte, Vaitekiūte, Eisiniute, 
Feižaite ir komisijos pirm. M. 
Vaičiūniene. 

Jau man teko dalyvauti ke-
laiškus atsišaukimui rengimo Į lėtoj susirinkimų, viskas ma 
bankieto ir t t. Į komisiją 
įėjo sekantieji asmenys; L. 
Šeputienė, A. Stulginskas, O. 

tyti sklandžiai eina, tvarka 
graži. Tik štai ką pastebėjau, 
kai vardašaukis draugijų, tai 

Ra&nskiene, A. Jovarauskas,' nesimato atstovų nei valdybos 
M. Česiene, Â. Valančius, Sr., I narių iš L.R.K. Susivienymo 
P. Zakariene ir J . Motekaitis. 48-tos kuopos ir iš Šv. Vardo 

Vytauto Parkas yra gerai 
žinomas visos Chicagos ir 
apylinkes lietuviams, kaipo 
lietuvių piknikų vieta. Taip
gi visi žinome, kad tas par
kas visais žvilgsniais pritai
kytas lietuvių vasarinėms pra 
mogoms. Toliau visi žinome, 
kad Vvtauto Parkas vra Šv. 
Kazimiero kapinių nuosavybe 
ir kad tų kapinių valdyba 
taip atsakančiai prirengė ir 
vedė Vytauto Parką. 

Dabar Chicagos lietuvių vi
suomene jau žino, kad Šv. Ka
zimiero kapinių valdyba nu
pirko naują vietą vasarinėms 
pramogoms. (Apie tą viety 
naujai išleistoje Šv. Kazimie
ro kapinių atskaitoje skaito
me tokį pranešimą: 

"Šv. Kazimiero Kapinių 
Valdyba šiuomi praneša Chi
cagos ir apylinkės lietuviams 

Kadangi Šv. Kazimiero ka- Kaštutytės, religinio turinio 
pinių va.dyba atsakančiai ve- ir jaunų sodaliečių suloštas 
dė Vytauto Parką, tai yra vii- tikrai patenkinančiai. Visos 
ties, kad viskas eis gerai ir ėmusios dalyvuiną lošime, at-
naujojoj vietoj. Dar-gi geriau liko savo roles su įsigilinimu 
galės eiti, nes jau turima pa- ir supratimu savo pareigų. 

Antras susirinkimas įvyko j Jėzaus draugijos. Kažin ar katalikams, kad Šv. K. Kap. 
sausio 28 d. Šiame susirinki
me dalyvavo suvirs penkias
dešimts atstovų. Susirinkimą 
atidarė Federacijos 12-to sky-
riaus pirmininkė Marijona 
Vaičiūnienė, paaiškindama dėl 
ko yra sušauktas susirinki
mas. Sumanymas liko vien
balsiai užgirtas. Išrinkta val
dyba, kuri užimtų vietas, ka
da bus šaukiami susirinkimai 
atstovų. Perstatyta į pirmi
ninkus M. Vaičiūnienė; A. Jo
varauskas — vice-pirm.; A. 
Valančias Sr. — rast.; kun. 
Julius Grinius — iždininkas 
Visi liko vienbalsiai užgirti. 
Išrinktai valdybai užėmus viė-" 
tą, tuo jaus pirmininkė prašo 
ir kviečia visų atstovų koop
eruoti visuose darbuose ir rei 
kainose, kad galėtume gražiai 
ir tinkamai pagerbti savo pa
rapijos kleboną. Eita prie 
rinkimo komisijos, kuri rū
pinsis visu bankieto prirengi-
mu. Čia ir vėl perstatyta M. 
Vaičiūnienė į komisijos pir
mininkes. Jinai dėl rimtų prie 
žasčių bandė išsisukti, bet di
džiuma atstovų nedavė progos 

šių dviejų draugijų nariams nupirko 240 akerių ūkę ant 
nerūpi viršminėtas reikalas. 123rd Street arba McCarthy 
Beje, Raudonos Rožės ir Lie- Road, apie 15 mylių nuo Chi-
tuvių Kareivių draugijos na- į cagos į pietvakarus ir 5 my
riai gražiai atsiliepė. Raudo
nos Rožės pirmininkas Pranas 

lios į rytus nuo Lemont mie
stelio. Šioje ūkėje yra 17 ake-

Jasutis paėmė dvidešimts ti- | rių ežero, 80 akerių ąžuolinio 
kietų. Lietuvių Kareivių at-' miško, o kita ūkės dalis ara-
stovai, K. Deveikis paėmė 15 ma žemė, pieva bei ganykla. 
tikietų ir Matui paėmė į.2 ti 
kietų. Nutarta kitą susirinki
mą šaukti kada komisijos per-
matys reikalą. 

Raporteris. 

leisingi Rinkimai 
Cicero žmones vis dar pui

kiai prisimena rinkimus prieš 
1932 metus. Faktinai, tie, ku
ri^ prisimena 1924 ir 1928 
metų rinkimus, atmena, jog 
balsuotojai, kuriuos įtarinėjo 
einant prieš partiją, būdavo 
apkaltinami, sumušami ar pa
grobiami, kad negalėtų daly
vauti rinkimuose, kai jų vie
tose balsuodavo netikri, taip 
vadinami "floaters", balsuo
tojai. Dabartinė administraci
ja turėtų didžiuotis pašalinus 
neteisingus balsavimus Cice-

atsisakyti. Komisija išrinkta: j r o j > k a d > j ^ ^ „ ^ „ . j , , 
pirm. — Marijona Vaičiunie- j kiekvienas balsuotojas gali 
nė, jos pagelbininkės Petrone- eiti rinkimuosna ir, nieko ne-

Yra 2 ūkės namai ir kitos 
ūkei reikalingos patalpos. 
Prie ežero yra ruimingas pa-
vilijonas. Šioje gražioje ūke-
je bus galima įrengti sene
liams prieglaudą, vaikučiams 
vasaros stovyklą, o parapi
joms ir taipgi draugijoms iš
važiavimo parką. Žodžiu, įsi
gyta naudinga ir reikalinga 
vieta mūsų lietuviškai visuo
menei ir katalikiškai akcijai." 

Visi matome, kad naujoji 
piknikams vieta yra ne koks 
parkas, o didelė, moderniška, 
patogi farma, arba dvaras. Ta 
vieta nebus vien piknikų par
kas, o taipgi senelių prieglau-

tyrimo. 
Chicagoj ir apylinkėse yra 

tiek daug lietuvių parapijų ir 
katalikiškų organizacijų no
rinčių rengti piknikus, kad 
vieno Vytauto Parko visiems 
neužteko. Todėl dviejų vietų 
piknikams nebus perdaug. 

Kadangi naujai įgytoji vie
ta yra didele, graži, tai gal 
atsiras ir daugiau visuome
niškų reikalų, kurie ten galės 
būt patenkinami. Gal ten pa
sirodys išrokavimo ir vasar
namius statyti. Juk dabar tūk 
stančiai pasiturinčių chieagie-
čių lietuvių vyksta į visokius 
resortus atostogas praleisti. 
Tai kodėl tą neatlikti lietuvių 
visuomeniškoje farmoje? 

Taigi naujoji farma gali su
silaukti daugeriopo sunaudo
jimo. Piknikierius 

bijodamas, balsuoti taip kaip 
ji ar jis nori. 

Nėra abejojimo, kad žmo
nės įvertins geriau demokra
tų partijos darbų vertę, o kie
no nors pažadus. (Sk.) 

Marquette Park'o 
Sodalietes — 
Dramos Mėgėjos 

Verbų sekmadienio vakare, 
kovo 17 d. teko dalyvauti (Ji-
mimo Panelės Šv. parapijos 
sodaliečių surengtame vakarė 
lyje parapijos svetainėje. Ii 
skaitlingai susirinkusios pub
likos sodalietes neužvylė. Pir
moj dalyj surengtos progra
mos, sodaliečių "Glee Club" 
(Soclalicijos Mergaičių Cho
ras) gražiai išpildė keletą dai
nelių, diriguojant Harriet Lu
kas, kuri ir pati gražiai pa
dainavo ' ' Šventas Miestas; ' ' 
jos balsas švelnus ir malonus 

Trijų aktų dramoje, dalyvavo 
šios sodalės,: Aldona Kopus-
cis, Phyllis Pečiukas, Lucilė 
Nunelga, Aldona Marozas, 
Leokadija Gudenas, Angelė 
Cibulskytė, Teresė Raštutis, 
Irena Jasiunas, Adelė Rud-
niunaitė, Irena Jankauskaitė, 
Frances Kazmarskytė, Sonia 
Bartkaitė, Stella Mosteika, o 
mažytė lAudrey Alešauskaite 
ir savo uždavinį gerai atliko. 
Veiklo direktorė, Einilia Pro-
sevičiutė, (Šv. Kazimiero Aka 
demijos alumnė) rodo nepa
prastų gabumų toje srityje. 
Negana, kad veikalą išvertė 
lietuvių kalbon, bet ir roles 
pritaikė išdalinti, kaip tik tin
kamiems tipams, o taip vadi
namas "cas t ing" juk yra vie
nas svarbiųjų užduočių teatre. 
Už tai ir veikalas išėjo be di
sonansų bei šurkštumų. Pa
nelės sodalietes, kiekvienam 
aktui vis rėdėsi kitais drabu
žiais, labai tinkančiais ir su 
geru skoniu! Visas vaizdas 
scenos išpuošimas gražiais ra
kandais ir mergaičių gražūs 
drabužiai darė tikrai elegan
tiško įspūdžio. 

Ši sodalicija iš suvirs 100 
narių susideda iš čia gimusių 
ir išlavintų lietuvaičių. 95% 
narių baigusios aukštesnes 

Einikiūtes sesutės, jaunos bet gabios šokikės, kuriuos da-
yvauja Šaltimiero bal. 7 d. parengime. 

mokyklas, o kai kurios net ir 
universitetų mokslą turi. Po 
vaidinimo, p-lė Harriet Lu
kas, įteikė rezisorei Emilijai 
Prosevičiutei raudoną rožių 
bukietą. Štai inteligentiškas 
gestas — gerbti ir įvertinti 
savo vadoves. 

Šiai mergaičių sodalicijai 
linkime ir ant toliau dirbti 
taip gražų kultūros darbų ir 
lavintis muzikoje ir dramoje 
kaip iki šiol. X 

^Itchinr z+ itrRtutr 
f WsF*stWtf 
i-orMinrylick 

ForąuiCkrelief from itchiryc of eezema, pimples. 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
ternally caused skin iroubles, use vvorld-famous, 
cooling, antiseptic Uquid D.D.D. Preacription. 
Greaseless, surinless. Soothes irriiation and 
quick!y siops intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. O. PrtESCRiPTlOH. 

Luomas, titulas ir ordenas 
dar nesako apie žmogų, jei 
jame nėra dorybės turinio. 
Dorybė yr a aukščiausias kil
numo titulas. Moliere 

Žinojimas kelia nusižemini
mą didžiam, nusistebėjimą vi
dutiniam ir pasididžiavimą — 

L. Tolstoi 

\ CONRAD 
Fotografas 

' Studija {rengta pli 
m o s rūšies su mc 
dernišlconiis užlaide 
m i s ir Hollyvvoo 
šv iesomis . D a r b a 
G a r a n t u o t a s 

420 VVest 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 5840., 

tuščiam žmogui. 

^Scratchinr 
foliere 

ItchFast 
... -orNonorBick 

Forquick rchef from itehing of eezema, pimples, 
athlete's foot, seabies. rashes and other ex-
ternally caused skin troubles, use world-famous, 
cooling, antiseptic, liąuid D. D. D. Prescnption. 
Greaseless, stainless. Soothes irntation and 
quickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. '.• D. PRESCftimON. 

tf 

"THAT LITTLE C AIVIE ̂ 1^^11^1^0,00., N. Y-By B. Link Į 
t*M OOiNO H O M E , - S A M , -

A H HOUR. A M D HAviEN'Y E V B N 
HEU.O A P A i R . * 

31) S T S AT AMO Et>GET> AtUAY 

~fu»o L E T T O C E L E A V C S . — 

\-OOH. Are SUCH H A N D S , . 

T H A T ' S ~XOO "6>AD, 
Ot-D M A N »-

fOO ^ A t ^ « . 
I FEEU AUJFUL 50RRY. 
(AJSH l H A D COČAB 
E i A a u e R r i M I 6 H T 
H A V E <3r2A"e>"e>eo 
S o M E O F ^OOfJ-

CTACK, TOO* 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
P A U L I N A B A T H S 

RU8I8KŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinj kabinetą, vėliausios mados akmenų, krosnis, ii 
garo kambarius* Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROB vanom 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais, 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

J MALDAKNYGES 
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis. ••**••••»$2.50 
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais 
virS., paaoksotais lapų kraštais K.$3.75 
Dievo Malonių Šaltinis, juod. odos virš.. 
raudonais lapų kraštais. .1 t*t< .«a». • • .t.i.$3.00 
Naujas Aukso Altorius, juodais odos 
virš., paauksotais lapų kraštais IM« •••»«• 

.$1.75 
Angelas Sargas, juod. paauks. virš » . . . ••««• .$1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad., odos viršeliais...;.....t...$1.25 
Maldaknyge ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais 60 
Maldų Rinkinėlis* odos viršeliais aa:. .J..aza..$1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš •• N*0 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
2334 So* Oakley Ave,, Chicago, IIL 

CUTS-BURNS-SCALDS 
Bbould be ąuiekly treated to r- --"ent bad after-
tffects as well as reheve pain. ^se OIL-of-SALl". 
Wondeiful too for sore t'red feet. At your 
druggist's--money back. it not saiislied. FOĮ 
free sample wr!teMosso Laboratories, 215 South 
\A&vitt Street, Chicago. 

QUICK RELIEF FOR FEE f 

UN1VERSAL 
RESTAURAN1 

festnvem. Krikštynom ir Kito 
kieoi JbaiiKi«uuu ctutelklam k*fc 

Ubraarlmą. 
Liinltanaa Pa-uuuaTluiaa VUlaui* 

750 W. 31st Street 
JL. A NORKUS, sa*. 
Tel. Victory 9670 

Sveikata Ligoniams 
Knygelė, kuri aprašo apie 350 

isokių žolių, medžių žievių, 
idų ir šaknių, su nurodymais 

delko juos vartoti. 

Taipgi yra nurodymai Europos lai-
v>iii| ir orlaivvnu. kurie dabar da-
lyva'u.a mūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
"tepila-piii Kainą_35et 3 setai už f 1. 

V 
žie 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVAKD, 

Spencerport, N. Y. 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

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

sokiems parengimams. 
2417-19 VVEST 43RD STREET 

Chicago, IIL 

11RML Morning 
Dėl akių paTargosių nuo Saulėa, 
Vėfo AT 
Sus Murinę: 
šias akis. 
Saugais KOd̂  . 
Visose Vaistlnėae. 

vartokite kelis 
iuvargu> 

ir Bukuiruaiema 

Wrife for Free Book 
""A World oi Comfort far Your fyt" MURINĘ CŪMPANYCV.CAC'Ū 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEMOVKIS HMOIIJIMAII 

Barskis Furnitune House, Inc. 
•VMI H O U OF ran rmumvBar uscm U M 

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

file:///-ooh
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Dainavimas Senovėje B u v o Garbingas Užsiėmimas 
Choro organizatoriai buvo baudžiami už leidime 

chore giedoti ne to krašto piliečiams 
Įdomu bus visiems žinoti, 

iž kur yra paimtas žodis cho
ras ir kaip vystėsi choro gie
dojimas — dainavimas. Šiais 
laikais ne piliečiai to krašto, 
kuriame gyvena, nepriimami į 
fabrikus, bet į chorus priima- Graikų valdžia ir tauta labai 
mi kas tik gali dainuoti. Ne, rūpindavos tobulinimu choro 
tik priimami, bet net kviečia
mi įsirašyti. Kitaip būta se

kus buvo skaitomas garbingu 
užsiėmimu ir chore dalyvauti 
galėjo tik laisvi piliečiai. UI 
kidima. chore giedoti kitų pi
liečių choro organizatorius bu
vo baudžiamas 1C00 drachmų. 

noveje, kuomet vystėsi choro 
giedojimas. 

2ymus Lietuvos kompozito
rius A. Kačanauskas rašo, kad 
senovėje graikų choro giedo
jimas, kaip ir pas kitas tau
tas, turėjo artimų ryšių su 
religija; netrūko ir visai pa
saulinio choro. Dainavimas bu 
vo jungiamas su šokiais, to
dėl choras buvo statomas į 
tamtikrą vietą, kur stovėda
vo ir savo pareigas atlikdavo 
šokėjai, todėl ją, tai yra tų 
vietą, vadindavo "choros" 
(šokis). Nuo vietos pavadini
mo ir pats būrelis dainuojan
čių žmonių įgijo vardą "cso-
r©'\ Vadinas, dabar visur var 
tojamas žodis choras paeina iš 
graikų kalbos. 

Choro dainavimas pas grai-

dainavimo. 
Choro organizavimas buvo 

pavedamas turtingiems pilie
čiams, vadinamiems %'chore-
gamais", kurie nesigailėdavo 
išlaidų, kad tik jo vedamas 
choras iškilmėse- arba rungty
nėse gautų pirmenybę. Kai ku
riems * '.choregamams'' atsei-
davo nuo 30OO iki 5000 drach
mų. Gavęs viršų knktynėse 
choregas būdavo tam tikru 
būdu pagerbiamas. Apie tech
nikinį tų graikų chorų sutvar
kymą maža turime žinių. Prie 

Vilniuje Mokosi 
Lietuviškai 11,000 
Žmonių 

VILNIUS. (E). Nuo kovo 
1 d. Vilniuje atidaroma valgy
kla bicdnuomenei, kuri veiks 
savivaldybes globojamuose na 
muose ir išduos kasdien po 
1GO0 pigių ir visai nemokamų 
pietų. — Vasario 16 d. proga 
Vilniaus krašto lietuviškos 
organizacijos gavo labai daug 
sveikinimų, iš įvairių Lietu
vos sričių ir užsienių lietu
vių. Vilniečiai buvo sveikina
mi laimėję po ryžtingos kovos 
už bendrus lietuvių tautos 

* ••88« % V \v-Pi \ \ \ W i 
•.V.*. V. ' . V . i . V . V . • • - •• * •** 

New York. — 15 metų Lois Andre\vs ir 40 metų (ieorge 
Jessel paskelbė susižiedavę. (Acme telephoto) 

rais giedodavo moterys arba 
vaikai. Giedodavo be ir su 

Didele Rūbų 

idealus. - Šią žiemą vien t i k ! n a m i , b a l d a i ) k u r i u 

dar 14 dvarų, viso 3,271 ha, PLATINKITE "DRAUGĄ." 
žemes. Iš viso Vilniaus kr.! 
jau nusavinta 76 dvarai 18,-
911 ha ploto. — Šiomis dieno
mis grįžo iš Vokietijos pir
mieji asmenys, turį teisę gau
ti Lietuvos pilietybę. Iki ko
vo pradžios, numatoma, grįš 
apie 1500 žmonių. 

Vilniaus krašte yra gana iš
bujojusi pintų baldų dirbimo 
pramone, šiai privačiai vers
lo sričiai skatinti ir palaikyti 
Žemės Ūkio Rūmai rengiasi 
paremti karklynų ūkį. Anks
čiau Vilniaus srityje buvo au
ginamų karklynų apie 800 ha 
plote. Iš tų karklų ir buvo pi-

Vilniaus mieste lietuvių kal
bos mokosi apie ,11 tūkstan
čių žmonių. Tai prie pradžios 
mokyklų ir Darbo Rūmų įstei
gtuose kusuose. Dar nemažai 
lietuvių kalbos mokosi priva
čiai. Vilniaus žydų spauda skel „.,...., „ . , akom a imentu fl 't 1 « ;Kra i l tUVe 

šakyje choro stovėjo Korifa- ^ ompanimen u e i o s , y™?! B R K I H T O N PARK. — Ši bia, esų šiais metais hm leis-
, u-* i , . ir kitų muzikos instrumentų,L. . , , . _.., . , . v. ,. i n n n A v , . T. 
tu r but, buvo ir chor-i . fc * lietuvių kolonija yra didelė, ta įvažiuoti 10,000 žydų į Pa-

Dainuoti himnus bei muzikos • , v. , . . . . . * . . , i +• •* i •*• r ™, 
, _ , , todėl čia gali įsisteigti ir bu-.lestina, iš to skaičiaus 5,000 

rungtynėse būdavo mokomi . . , . , , , . . , . . . T i •• - J ^T--
joti didelės lietuvių biznio Į- \ Lenkijos žydų atbėgusių į 

nemaža 
eksportuota, daugiausia net į 
Ameriką. 

Užlaikome pilna eile vvriš-
kų marškinių, baltų ir mar-

c, visų mierų. Ta ipg i tu
rime didelį pas i r inkimą ka
klaraiščių (neckt ies) . 

1RIDGEP0RT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Vrti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Vtdara Kasdien ir Vakarais 
r Sekmadieniai. 

jus , jis 
vedžiu. Dainininkai vadinda
vus choreotais ir jų skaičius 
buvo nedidelis: 12 — 24 žmo
nės. 

Chorai senovėje giedodavo 
vi- nbarsiai arba oktavoje (tar 
pas aštuonių tomj), jei su vy-

K I D 5 " "THE 6EST OF FRIENPS 

lumtHttrinNALfMTMII fll.M.V. tffi 

NO EXTRA COST 
VITAMI 

(CAHOTiNE) 

SMITH BROS. 
C0UGH DR0PS 
(BLACK Oft HIENTHOL-St) 

medical tests reveal 
how thousands of VVOMEN 

ABLET0 GET NEW ENERGY 
H you feel tired out, limp, listlees, 
moody, depreaeed—tf your nerves 
are consUmtly on edge and you're 
locing your ooy friends to more 
attractive, peppy women—SNAP 
OUT OP IT! No man likęs m dull. 
tired. croas woman— 

Ali you majmeed m a food reliabJe 
tonk. If » , just try famous Lydi* E. 
Pink ha m's Vegetable Compound 

eiaUy for women. Let it 

which your body uses directly for 
energy to belp build up more physi-
eal reaistance and thus belp calm 
jittery nerves, lessen femaJe fune-
tk>n 
bub 
thruout your whole being. 

tery 
tionaJ distress and give you joyful 
bubbling energy that is reflected 

Over 1,000,000 women have re~ 
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results 
ahould deligkt you! Telephone your 

timulatft ąastric juices to belp digeat druggist right now for a bottle. 
" aaBimilate more wbokeome food W£LL WORTH TRYING. * 

mokomi 
paiprastai su pagalba rankve-
delių, "didaskalais" vadina
mų. 

Tokie tai senovėje buvo cho-
rai. Jei grįžę prie to, kav 
aukščiau pasakyta, palyginsi 
me visa prie mūsų dienų, ma 
tysime didelį skirtumų ir cho 
rų sąstatuose, jų giedojime ii 
kituose dalykuose. Dabair prie 

staigos. Viena iš didžiausių 
šios kolonijos lietuvių biznio 

Lietuvą. — Gavęs Lietuvos 
pilietybę iš Rygos persikelia 

įstaigų be abejones yra Jono į iVilnių žymus istorikas pro-
Vaitkaus "Dry Goods" krau- fesorius Dubnovas, daug ra-
tuve, 2700 W. 43rd St. Kas šę/s apie Lietuvos praeitį, 
nori Velykų šventėms gerai 
pa'sisportyti, tai privalo kreip
tis į Jono Vaitkaus drabužių 
krautuvę. Visokių gerybių pa
sirinkimas kuo didžiausias. 

chorų ga l i p r ik l ausy t i visi P a t a r n a v i m ų ten ras i te man-
mygiantieji dainos menų, Nie-1

 d a g u i r rūpestingą, 
kas nebaudžia organizatorių 
už leidimą dalyvauti chore 
kitos valstybes piliečiams. Bet 
svarbiausia tas, kad seniau 
valstybė ir tauta rūpindavosi 
tobulinimu choro ir dainavi
mo ir, žinoma, ji pakeldavo 
visas išlaidas, o dabar tuo rū
pinasi chorvedžiai, kurie už 
tai negauna ne tik mokėti, bei 
nei ačiū, o, kartais, dar ir pi
pirų. Bet mūsų chorvedžiai to 
nepaiso. Jie dirba kultūrinį 
darbą. O tas darbas yra dide-
li's, tiktai mes, nedirbdami jo, 
neįsivaizduojame, kad toks y-
ra. Štai, kad Pirmoji Dainų 
Švente. Programoj dalyvauja 
viso 13 chorų. Dainos parink
tos visos naujos. Reikia jos 
atmintinai išmokti. Paskui 
reiks važinėti į bendras repe
ticijas, kad tas tūkstantinis 
choras 'susidainuotų. Koks tai 
milžiniškas darbas. 

a 

Dėl to balandžio 21 d. visi 
ruoškimės dalyvauti Pirmojoj 
Dainų šventėj ir tuomi paro
dyti dėkingumo .chorams ir 
ypatingai chorvedžiams už jų 
didelį triūsą ir pasišventimą. 
Ruoškimės visi. 

'IMP0RTANT2 
Duok Dievuį laisvai iš sa

vęs ir iš viso ką turi. 

FOR 
I T C H I N G 

S K I N 

Bus Gražiai Sudainuo
ta Daugelis Lietuviškų 
Dainų, Per Šaltimiero 
Šurum-Burum Bal. 7 
Lietuva yra ' žinoma kaipo 

dainos šalis. Visoje Lietuvoje, 
kaip miestuose taip ir kai
muose visuomet girdžiasi lie
tuviškos dainos. Todėl visi 
Chicagos ir apielinkės lietu
viai, dainos mylėtojai, • bal. 7 
d. Ashland Blvd. Auditorijoje 
išgirsti Šaltimiero metinį Šu
nim Burum perstatymą. 

Tą dieną grupė žymiausių 
ir geriausių Chicagos lietuvių 
dainininkų, muzikantai, juok
dariai, šokėjai sulos vieną iš 
smagiausių scenos perstaty
mų. 

O po programo šokių mė
gėjams gros dvi didžiulės or-
kestrcs, Charlie Hešs' Waltzo 
karaliai ir Juozo AVarputo, 
polkos artistai. 

Visi atsilankusieji užtikrin* 
ti tikrai smagau's vakaro. Ir 
tikietai tiktai 75 centai, o jei 
kas norėtų rezervuotą vietą, 
kaina vienas doleris. 
. Rezervuokite Bal. 7 d., dėl 
didžiausio Chicagos lietuvių 
/parengimo. fSkelb.J 

Vilniaus krašte nusavinama 

PAIN IN BACBC 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief 
Museles were so sore 
she could hardly touch i 
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found uonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, afchy. Rub it on thorough-
ly. Fcel its prompt warming action easc pain* 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug stores. 

^ - • H A M L I N S 

VVIZARD OIL i 
For MUSCULAR ACHES^ind^AI^S 

RHEUMATIC PAIN—LUMBAGO 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
CANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wh oi e sale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKE 

Patyrusi mergina namų ruošos dar
bui. Paprasrtas virimas; nėra plovimo; 
l vaikas, 5 metų amžiaus. Savo kam
barį, vanią. Gera alga. Atsišaukite: 
Bitterswa t 8044 

PARDAVOIUI tfKIS 
60 ak^rų ūkis, gera žemė Ir bu-

dinkai. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeni 3251 So. Emerald 
Ave., Chieago, 111 Tel. Victory 4181. 

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

— SMALL MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 
SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
— UBU Al TIADMN AUOVANd — 
OUt • U U U T f CAIkT ONI -Y IAt NIW-M*< 

v>-^": 

x f T A D TYPEWRITER 
^ ^ • # % I V C O M P A N Y 

ROt»T C. GOLOiLAn, Manogar 
119 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 

I i! 
I I ' 

l ' 

T Ar kenčiate mežiejim^ 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metu gelbėjo žmonėms. Pa
salina eesema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Šiandien! Visuose aptieko-
se. 35c, «0c >l-00-zemo 

t SKtisJ \U 

1 

ANGLIŲ 
KAINOS 

ŽEMESNES 
PERKANT 

IŠ 

ROSELANO COAL 00 . 
343 W. 107th Place 

TeL PULLMAN 6776 
Tumonis ir Sūnai, Sav. 

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

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vk% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

K 

LOAR ASSOCIAUOM 
OF CHICAGO 

JUST1N MACILrEWTCH, 

Ohartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERAULT 

INSTJRED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

Į VAL.: 9 lkl 6 p. p . Treciad.: 9 lkl 12KM) p. fieštad.: 9 lkl 8;00 v. • . 

I 

: : 

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

Lietuviai, kurių uždarbis neperdi-
deis, naudokitės šia proga, nes iš 
pusSs akero žemės galima užauginti 
daug gero maisto fcr sumažinti iš
laidas. 

Rašykite, arba atsilankykite pas: 
Marąuette General Contraetors, 6800 
So. Maplewood Ave.. CbJcaco, I1L 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garu 
apšildomas; 2 karų medinis gara-
džius; arti 77th ir Green St Turime 
parduoti už labai žemą kalną, tik 
$6,300; $1,500 Jmokėti, balansą kaip 
rendą. H. J. Blnnnt, 9114 South 
Ashland Ave., Chicago, Illinoi.v. . . 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
.SIMANO DAUKANTO FEDERAL 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Bcn. J. Kazanauskas. Ražtinlnkaa 

,REAL ESTATE 
Gera proga sumaniam žmogui Par
duosiu, mainysiu arba išnomuosiu 
geram, žmogui bizniavą namą. Vie
ta gera. tinkama dėl taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adresu: 1801 
South 51st Ave., Cicero. Illinois. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

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

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
200 akerių ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6,000.00 
6 pagyvenimų, po 4 kambarius, na
mas $8,000. 
Marąuette Parke bungalow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave., 
tel. PROspect 4039. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marąuette Parke parduodamas 7 

kambarių bungalow už pusę klek 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap
taisyta. Karšto vandenio šiluma. 37 H 
pėdų loas. 7004 So. Fairfield Ave. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai Įreng
tą taverną. Tel. CANaI 5970. Adre
sas 2259 West 23rd Place. Chicago. 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKE US" 

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

PARDAVIMUI NAJt^S 
.'ardavimul 3-fletų namas Brldge-
oorte. Atsišaukite: Kazimieras Lau-
Hiis. 2SSO South Wallac«» R»r«H»« 

PARDAVIMUI BARGENAI 
Marąuette Parke, 2 fletls, mūrini? 

kampinis namas, mūrinis garadžius. 
$8,0000.00. 

13 apartmentų. Renda $476.00 J 
į mėnesį. Kaina $16,500. 

10 apaxtmentų. Renda $4200 J 
i metus. Kaina $14.500. 
I 2 fletų naujas mūrinis namas. 1 
. f lėtas apšildomas $5,000. 

6 kambarių _bungalow su fletu 
I užpakalyje ir mūriniu garadžiu par-
I davimui pigiai. 

6 kambarių mūrinis cottage, Ga
radžius. Apšildomas. $2,000. 

35 akerių ūkis su gyvuliais, ge
rais budinkais ir visais įtaisymais. 
Prie Chicagos. Gražiausia ūkis ko
kio dar nesate matę. $6,000 arba 
mainysiu ant namo Chicagoje. 

CBLAS TJRNICH, (URNDKAS) 
2500 \Vest 63rd Street 

Tel. ProsDect 6025 

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
Reikalingas jaunas vyras vairuoti 
automobilį ir prižiūrėti narna dėl 
daktaro. Turi gūti geras automobi
lio vairuotojas. Atsišaukite sekmadie 
nį l vai. popiet. 

4740 Drexel Blvd. 
Tel. Kenuood 7362 

file:///Vest

