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TRUMPAII 
Rašo, Dr. K. M. 

Mississipi valstybės senatas 
40 halsų, niekam neprieštarau 
jant , pravedė įstatymą, drau
džiantį priimti į valstybine* 
mokyklas visokius radikakis, 
ateistus, netikinčius, panašius 
į tuos, kuriuos Dies komitetas 
iškėlė aikštėn. Įs tatymo su
manytojas senatorius W. A. 
Winter iš Granada kalbėjo; 
"Mes nenorim? turėti nė vie
no Stalino apmokamo agento 
Mississįpi valstybėje, juo la-
biam mūsų mokyklose dėstant 
savo idėjas vaikučiams. Ne 
vienas, kiek aš žinau, nenori, 
kad netikintieji mokytų- jų 
vaikučius paniekinti šv . Raš
tą ir Bažnyčią". 

Popiežius vėl ragina nutraukti karą 
TAIKA REIKALINGA KOL 
KRAŠTAI NEISGRIAUTI, 
MIESTAI NENUKENTĖJĘ 

VATIKANAS, kovo 25. —(miestai bombarduojami, c i v i l i - k a r i u o , n e n * nenugalėta, kad 
Vakar po Prisikėlimo Mišių niai gyventojai žudomi. Tau - i S 0 V l e t ų r a U ( l o n o J i armija Suo-

DĖLKO NENUGALĖTI 
SUOMIAI PASIDAVĖ 

HELSINKIS , kovo 25. -
Yra išaiškinta, kad suomiu 

Varstybės kratosi komunis
tais, Sovietų Rusijos agentais, 
nenori jų įsileisti į valdiškas 
vietas. Bet lietuviai katal ikai , 
aišku — kai kurie, palaiko, 
skaito komunistų laikraščius, 
juos i niia aukomis, prenume 
ratomis ir t iki, esą u apšvies
ti " . Bet visi rimtieji žmones 
jų šviesai netiki. 

Buv. Prancūzijos vidaus mi 
nisteris Albertas Sarraut se
nate patiekė žinias, ka ip 
Prancūzijos valdži a kovoja su 
komunistais. 

Neskaitant pašalintų iš par
lamento komunistų atstovų, 
pašalinta 2778 komunistai iš 
savivaldybių. Panaikinta 620 
komunistų darbo unijų, užda-

VELYKŲ RYTĄ TRIMITININKAS RAGINA KARIUOMENC Į MAI*DĄ. (Acme). 

WASHINGTONE PCURTA 
NAUJA ARKIVYSKUPIJA 

WĄ8HINOTON, kovo 25. -
Šventajam Tėvui Pijui XI I 
laiminant, šiandien čia įkurta 
nauja atskira arkivyskupija, 
kuriai priklausys vadinamas 
Columbia distriktas. 

Pirmuoju arkivyskupu pas

kirtas Baltimorės arkivysku
pas M. J . Curley, kuris po
draug ir toliau valdys ir Bal
timorės arkivyskupiją. 

Iki šioliai Wasbingtonas ir 
olumbia distriktas prikla 

Baltimorės arkivyskupijai. 

AUMERIKAI PASKIRTI 
TRYS VYSKUPAI 

ARKIV. M. E. KILEY 
ISOSTINIMAS 
MTLWAUKEE, Wis., ko 

vo 25. — Iš Trenton, N. J. , 
trečiadienį čia atvyks naujas 
Milwaukee arkivyskupijai p o 

ry ta 6<.) komunistų draugi-* . v. . . * *\~ f 
ios Ik i kovo 7 d sugaudvtaJ P i e z i a u s * k l r t a s &**»*»> 

^ J E . arkivyskupas M. E. Ki-ir įkalinta 3,400 komunistai a 
gitatoriai. Nubausti 8,000 ko
munistų už priešvalstybinį vei 
kimą. Prieš 4 metus komunis
tai Prancūzijoje buvo labai 
įsigalėję. Turėję iki pusantro 
milijono narių. Šiandie ko
munistai Prancūzijoje suvy-
kę, nežymūs, išsklaidyti, nors 
ir nepaliauja veikti prieš sa 
vo tėvynę. 

Pietų Afrikoje, Cape To\vn 
miesto majoras surado naują 
būdą gauti aukų Tautos Fon
dui. J i s įtaisė mieste mašiną. 
J ją įmetus pinigą, Chamber-
laino lietsargis tvoja per pli-! 3 a s 

ley, ir rytojaus dieną G esu 
bažnyčioje bus įsostintas. 

Arkivyskupas Kiley čia už
ims Cbieago arkivyskupijai 
paskirto J E . arkivyskupo S. 
A. Stritcb vietą. 

Įso'stinimo iškilmėse vado
vaus apaštališkas delegatas, 
J E . arkivyskupas A. G. Cieog 
nani. Dalyvaus api?: 48 arki
vyskupai ir vyskupai. Ta rp 
jų bus ir Cbicagos arkivysku 
pas. 

Mihraukee dvasiškijos ii 
pasauliečių delegacijų 'specia
liu t raukiniu lydimas ganyto-

į Milwauk?e atvažiuos 

VATIKANAS, kovo 25. — 
Šventasis Tėvas Pijus X I I 
Amerikai paskyrė tris vysku
pus. . , .; 

Msgr. V. Ryan, Torgo, vys
kupijos generalvikaras, pas-

Columbia distriktas priklausė, \ * a ' f 
^ .,. _ . . . . . . kir tas Bismarck, N. D. dioce 

zijai vyskupu. 
Msgr. G. Donelly, St. Louis 

arkivyskupijos kancleris, pa
skir ta* Ol!a tituliniu vysku
pu i r ausilmiu vyskupu St. 
Louis arkivyskupui. 

Msgr. V. Ryan, Fargo, vys-
do seminarijos rektorius, pa
skirtas Šita tituliniu vyskupu 
ir auxiliniu vyskupu Hart
fordo diocezijai. 

NUMATOMOS BRITŲ 
KABINETE ATMAINOS 

LONDONAS, kovo 25. 
Į Spauda praneša, kad artimo

mis dienomis Anglijos minis
trų kabinete įvyks kai kurios 
svarbios atmainos. Šių atmai
nų naujoji Prancūzijos vy
riausybė reikalauja. 

Kalbama, ministras pirmi
ninkas Chamberlainas į savo 
kabinetą į trauks keletą darbo 
parti jos vadi] ir liberalų. 

Beaverbrooko leidžiami lai
kraščiai kritikuoja užs. sekre
torių lordą Halifaxą. 

22 ŽMONĖS NUŽUDYTA 
KAPINĖSE 

MEXICO CITY, kovo 25. 
Žiniomis iš Vera Cruz, Cua-
totolapan miestelio kapinėse 
laidota cukraus dirbtuvių dar 
bininkų streiko viena auka. 

Kapinėse įvyko puolimas 
— laidotuvių 11 dalyvių nu-

DAUG KAREIVIŲ 
PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 

JERUZALĖ, kovo 25. — 
Šventojo Kapo bažnyčioje pa
maldose vakar tanp gausingų 
jų krikščionių minių dalyva
vo ir tūkstančiai australų i r 
britų karių. Saulėta diena i r 
gražus oras. Prisikėlimo pa
maldas puikiai nuteikė. 

Šv. Petro bazilikoje Šventasis 
Tėvas Pijus X I I iš sosto trum 
pai kalbėjo apie Europos ne
laimes dėl vykdomojo karo. 
Popiežiaus kalba buvo persiųs 
sta į Vatikano radijo stotį, o 
iš tenai transliuota pasauliui. 

J o Šventenybė ragino ka
riaujančias puses be delsimo 
imtis visų priemonių karą nu 
traukti , kol dar nėra vėlu, kol 
dar neatlikti, nežmoniški iš
naikinimai ir išgriovimai. 
Šventasis Tėvas įspėjo ka
riaujančias puses, kad. toles
nis kariavimas nieko daugiau 
neduos, kaip tik baisius žmo
nėms kentėjimus ir tautų iš
naikinimus. 

Anot Šventojo Tėvo, karų 
priežastys yra tautų vadų ne
paisymas sutarčių ir tarptau
tinių teisių. Dėl to, atvirus 

o naujus išradi- * ! J ° ' l e nela i»"M'o *e vieno ko-
Įkio nors svarbaus mūšio ir 
kad Suomija galėjo dar ilgai 
kariauti. Nepaisant to, Suo
mija ėmė ir pasidavė sun
kioms ^la'skvos iškeltoms .są
lygoms. 

Padarius taiką, dabar 

tų genijai t 
mus taiko » žmonijos gero
vei, bet žmonių skerdynėms 
ir visko naikinimui. 

Tik su'sin. tusios atgal prie 
krikščioniški principų, sakė 
Pijus XI] U įtos gali susiar-

• v 
i š tinti ir užn1 .;sti draugingus 

tarpusavio ryšius. Tas n e b u s . a i ž k m a m a P a a v i m o prieža 
galima atsiekti, kaip i l g a i i ^ - § l u V™****** vra visa 
tautų vadai nacionalybę sta
tys aukščiau krikščioniški! 
principų. 

eilė, bet svarbiausios šios: 
Suomija skaudžiai nusivylė 

Švedijos ir Norvegijos nusis-
Gerovė ir laimė pa'sauliui'.tetymu. Prieš bolševikų už

gali būti grąžinta, sakė Šven- puolimą šios valstybės užtik
tasis Tėvas, tik tautų vadams ™o suomiams paramą. Bet 
susimetus viską atnaujinti k a i parama buvo reikalinga, 
Kristuje. 

Popiežius sakė, kad jis kas 
dien meldžiasi už karo nu

jos atsisakė suomius remti. 
Jos teisinasi, kad naciai joms 
grasinę. Teisinimasis gal i r 

BRITŲ KARO LAIVYNAS 
PRAPLEČIA BLOKADĄ 

POPIEŽIUS VKUMt'?"** 
ATSTOVĄ AIRIJAI 

VATIKANAS, kovo 25. — 
Popiežius Pijus X I I Šeštadie
nį privačioj audiencijoj priė
mė J . A. Valstybių pasiuntinį 
Airijai, David Gray iš Flori
dos. 

30,000 LENKŲ ALG1ERE 
BUS ĮGYVENDINTI 

PARYŽIUS. — Prancūzi
jos vyriausybe Algiere, Afri

ką Ad. Hitlerio galvą. Hitleris ' trečiadienį prieš 3:00 popiet, šauta. Dalyviai atsisukę nušo k o J e , paskyrė didelius žemės 
stengiasi pagriebti už lietsar
gio. Tai pasikartoja su kiek
viena įmetama auka. Žmonių 
minios laukia eilės prie aukų 
masinos. J i e savo aukomis 
padeda imperijai kovoti su 
Hitleriu. 

Vienas Am. laikraštis jsidė 
jo karikatūrą: Dėdė Šamas — 
tai s toras medis. Į tą medį į-
taisyti sulai gauti latakai. Tai 
visokių pagalbų, aukų i r pas
kolų fondai. I š pažiūros neblo 
ga karikatūra, bet j i ' prasi
lenkia su tiesa. Juk pats me
dis — Dėdė Šamas - - auga 
iš žemės. Toji žemė — dabar 
karo varginama Europa. Ten 
giminės, ten mūsų tėvų praei
tis, istorija. Remkime savuo
sius. 

Pakeliui t raukinys sustos vė 11 užpuolikų. Yra ir sužsi-
Cbicagoj. Arkiv. Kiley atlan- stųjų. 
kys arkivyskupą Stri tcb. 

Keliolika tūkstančių moky
klinių vaikų ir organizacijų 
delegacijos pasitiks naują ga 
nytoją Mihvaukee. Iš stoties 
ganytojas bu's nulydėtas į ar
kivyskupo rezidenciją. Ryto
jaus dieną, ketvirtadienį, ko
vo 28 d., įvyks įsostinimo iš
kilmės. 

ČEKAI UŽMUŠĖ 
DU NACIUS 

P R A H A , kovo 25. — Čia i r 
visoj Bohemijos provincijoj 
naciai sukėlė daug triukšmo. 
Čekai užmušė du nacių pasie
nio sargus ir vieną sužeidė. 
Užpuolikai stropiai ieškomi. 
Vykdomi areštavimai. 

BRITAI SULAIKŽ TURKŲ 
LAIVĄ SU ŽYDAIS 

ISTANBULAS, kovo 25. — 
Britų karo laivai Viduržemio 
jūroje sulaikė turkų garlaivį 
Sakarya, kuriuo buvo vežama 
apie 2,000 žydų bėglių iš Ru
munijos. Žydai vyko į Pales 
tina. 

Sakarya bri tai nulydėjo 
Beirutą, Sirijoje. 

VOKIETIJOJ IR KARS
TAMS STINGA MEDŽIO 

BERLYNAS, kovo 25. — 
Vokietijai stinga įvairių me
džio gaminių. Vyriausybė lei
do numirėlius laidoti medžio 
substituto karstuose. 

plotus, kur bus įgyvendinta 
apie 30,000 lenkų bėglių, šian
dien vargstančių Vengrijoj, 
Rumunijoj, Jugoslavijoj ir ki
tuose kraštuose. 

K O P E N H A O E N A S , Danija, 
kovo 25. — Iš patikimų šalti
nių pat i r ta , kad britų karo 
laivynas praplečia Vokietijos 
pakrančių blokadą — šį kartą 
net iki Baltijos jūros. Tas rei
škia, kad visa Šiaurės jūra 
aklai uždaroma Vokietijai. Su 
Švedija ir Norvegija Vokieti
jai susisiekimas kolkas bus 
galimas tik Baltijos jūra . 

Britų karo laivai užblokavo 
Skagerrak sąsmaugą t a rp Da 
nijos i r Norvegijos ir Katte-
gat — ta rp Danijos ir Švedi
jos. Šie vandenys nusagstyti 
vokiečių minomis. Bet to ne
paisoma. Minos bus išgaudy
tos, a rba kitaip kaip sunaikin 
tos. 

Tuo žygiu bri tai uždaro na 
ciams geležies žaliavos impor 
tą iš Švedijos tiesioginiais ke 
liais. 

traukimą i r viliasi, kad jo .teisingas, bet žadėjimų suo-
malda bus išklausyta.. Visaga- !miams neištesėjimas y ra vie-
lis Dievas pasigailės baisiai nas purviniausių dalykų. 
kenčiančios žmonijos. 

Be to, feuomrja nusivylė ir An 
glija su Prancūzija. Šios val
stybės vyrauja T. Sąjungoje. 
Kai iš T. Sąjungos i š n ^ ~ ^ . 
sov. Rusija, jos žadėjer 
vią pagalbą Suomijai 
v i l ta i ją Užpultų. Pat r 
junga žadėjo pagalbą. Ta. 
ištesėta.' Jei Anglija su Pra 
eūzija nesilaikė T. Sąjungos 
nuostatų, tai visa ignoravo 
Švedija ir Norvegija. 

Masiniais puolimais sovietų 
kariuomenė įlaužė Mannerhei-
mo liniją Sumima ruože, Kare 
lijos sąsmaukoje. Tas nebuvo 
suomių pasidavimo priežastis. 
Įlaužtos tik pirmosios linijos 

"pozicijos. Antroji dar nebuvo 
va 

SUTORPEDAVO DU 
NACIŲ LAIVUS 

LONDONAS, kovo 25. 
Praplėtę blokadą britai netoli j į j j ^ M a s h o e inieiatv 
Danijos pakrančių sutorpeda-
vo du Vokietijos prekybinius 
laivus. j . 

Kinai baudžia mirtimi savo 
dievus, jeigu jie jais nepaten
kinti. Choano provincijoje 
gausybės dievas per kelias sa
vaites nedavė žemei lietaus; 

iškeltas susitaikymas. Suomių 
vadai rimtai svarstė taikos 
pasiūlymą. J ie rado, kad šuo
liniai neįveikiami ir gali dar 
ilgiai kariauti. Bet negavus iš 
svetur pagalbos, ar vėliau, ar 
anksčiau raudonųjų bangos 
galėjo užplūsti visą šalį ir ją 
pakeisti kapais. Vadai nus-

jam buvo įteiktas trijų dienų p r e n d _ i d ū o t i i r t n o b ū d u 

ultimatumas. Terminui pra-

REYNAUDO KABINETAS 
ĮSITVIRTINA 

PARYŽIUS, kovo 25. — 
Naujas Prancūzijos premjero 
Reynaudo ministrų kabinetas 
palaipsniui įsitvirtina. Dau
giau parlamento atstovų už jį 
pasisako. 

BOLŠEVIKAI IMASI 
VIBORGĄ ATSTATYTI 
H E L S I N K I S , kovo 25. -

Sugriautą Viborgo miestą at
statyti Maskva pasiuntė apie 
2,000 darbininkų. J a u siunčia
mi i r naujakuriai rusai . 

PRANCŪZAI ATSAKĖ 
KULKOSVAIDŽIAIS 

PARYŽIUS, kovo 25. — 
Vakariniam fronte nacių la
kūnai bandė ta rp prancūzų 
karių paskleisti gėlių ir taikos 
propagandos lapelių. Prancū
zai į ta i atsakė kulkosvaid
žiais. 

ėjus, prieš stabą išsirikiavo 
baudžiamasis būrys, kuris ir 
sušaudė jį pagal visas nusta
tytas taisykles. 

SUŠAUKTAS DANIJOS 
PARLAMENTAS 

KOPENHAGENAS, kovo 25. 
— Danijos vyriausybė sušau
kia parlamentą nepapraston 
sesijon, kuri turi susirinkti 
rytojaus dieną. Priežastis ne
žinoma. 

išvaduoti tautai laisvę ir ne
priklausomybę. Tas ir pada
ryta. 

Mannerheimo linijos įlauži-
mo priežastis taip aiškinama: 

Sovietų .artilerijos šoviniai 
Vagių drąsai nieko nėra pa- išrausė gilias duobes prieša-

saulyje nenugalimo. Trevizoje .kyje suomių gelžbetoninių pa
buvo pavogtas 25 metrų ilgu-atrankoms lizdų. Dėl tų duobių 
mo t i l tas ; Budapešte dingo,tie lizdai nusviro į priešakį ir 
namai, kai jų savininkas bu-,juose esamų patrankų nebuvo 
vo t rumpam išvažiavęs; prieš- fgalima toliau vartoti. Sovie-
karinėje Lenkijoje per va lan- ta i nepaisė milžiniškų savo 
dą ir |17 minučių pavogė gėle- karių nuostolių, tuo būdu pra 
žinkelj. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS . — Iš 

dalies debesuota ir kiek šil-

laužė pirmąsias pozicijas. 
Suomių kariuomenė nenuga 

lėta. J i pasidavė šalies gero
vei, nesulaukusi iš niekur pa
galbos. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ I 6:08. 

ciau. 
Saulė teka 5:44, leidžiasi 

Naciai iš Vokietijos 
(pašalino šveicarų laikraščio 
Zuriche Zeitung finansinį ko
respondentą dr. J . C. Meyerą. 

^ 
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bet įtartas neištikimu vokiečiams, buvo ^§1 ,^ 
išsiųstas į frontą, ir tik kilus Vokietijoje re
voliucijai buvo atkeltas j Vilnių, kur tuojau 
suėjo į santykius su Lietuvos veikėjais, © 
karui besibaigiant, visiškai perėjo dirbti prie 
Lietuves valstybes atstatymo darbo; nuo 1919 
m. pradžios organizavo užsieniu reikalų mi
nisteriją Kaune, dalyvavo įvairiose konferen
cijose, kovojant dėl Lietuvos nepriklauso
mybes, gi pradžioje 1923 metų išvyko aktin
gai dalyvauti Klaipėdos atvadavimo darbe, 
ilgai atstovavo Lietuvai įvairiose diriomati-

Įvairios Pastabos 
Rašo S. K. Ln'ias 

# 

ugai aisicvavo žėravai Į ^ U , ™ - - s o j e š i a u r i n ? j e R u s i j o j e 3 5 m e J 
nese derybose, ir beveik be pertraukos 10 . . . . 
met, gylė l i e t u v e reikalus Tautu Sajun- '« " « * * » » » « vyr* v.suo-

Velykų dieną iš iv. Petro bazilikos Ro
moje pasaulis girdėjo Šventojo Tėvo Pijaus 
XII baisa,. 

Jo Šventenybė trumpai, bet reikšoiingai 
kalbėjo apie šiandieninę pasaulio padėtį ir 
pakartojo savo kvietimą į taiką. 

Popieaaaus kalba, tai perspėjimas. 
Jei karas nebus sustabdytas, visa eilė tau

tų bus paverstos į griuvėsius, nes išradimų 
genijus panaudojamas žmonių žudymui ir 
griovimui 

Pijus XII ir vėl pažymėjo, kad karas turi 
būti sustabdytas ir taiKa atsteigta, bet tei
singa ir pastovi taika. Tautų tarpe turi būti 
"taika, sutikimas ir vieningumas''. Santy
kiai tarp jų turi būti palaikomi ne prievar
ta ir jėga, bet "tiesa, teisingumu ir meile". 

Šie Popiežiaus žodžiai begalo reikšmingi. 
Kaip laimingas būtų pasaulis, jei jo valdo-

jų paklausytų, jei valstybių gyvenimą 
ir tarptautinius santykius pradėtų tvarkyti 
krikščioniškojo teisingumo ir meilės dėsniais. 

goję. Buvo pradžioj užsienių reik. induiste 
rijos patarėju, vėliau jos politinio dep-to di
rektorium, dar vėliau — nuo 1920 m. Lietu
vos atstovu Latvijoj, nuo 1921 m. — Estijoj, 
nuo 1923 m Čekoslovakijoj, nuo 192b im. Ru
munijoj, vėliau Šveicarijoj ir prie Tautų Są
jungos, nuo 1928 m. užs. reik. ministerijos 
general. sekretorium, o nuo 1929 iki 1934 m. 
užsienių reik. ministru. Per tų laika jam teko 
asmeniškai ginti Lietuvos reikalus eilėje svar
bių konferencijų ir tų jo darbo laikotarpį 
garbingai apvainikavo Lietuvos laimėjimai 
Haagos Tribunole Vilniaus ir Klaipėdos by
lose 1931 ir 1932 metais. — Kuo 1934 m Do-
vas Zaunius perėjo Valstybės Tarybon, o iž 

6. ni. kovo men. 5 dieną vi- na*s Dievas težino. Mes vim 
dudienyje iš radijo WOR sto- gerai žinom ir atsimenam, kad 
ties, New Yorke, skambėjo' ^a l i ų mėnesio 14 dieną liteo 
pranešimas, kad Rusijos ko- metais Rusija raštu pripazi 
munistų valdžia paskelbė vi-į'no Suomijos nepriklausomybe 

ir užtikrino jos žemių neu,. 
čiamybę. O, dabar! Dar ne senesniųjų vyrų 

tina mobilizacijų, sustiprini
mui savo kariškų jėgų Suo
mijos fronte. 

Už dviejų dknų vėl iš tos 

Po Svietą Pasidairius 
Labs rytsl 

Šiandie eina naujienos be 
politikos. 

dvidešimt metų nuo to nepra^-
slinko, o Rusija peržengė tu* 
savo garbingas su Suomija 
sutartis, ja's po kojų pamynt 

pačios radijo 'stoties kuri gai ir sulaužė savo pažadus feno- Chicago, III. — Bridgepor-
būt yra tik vienintele, per- mijos neliesti ir jos nepulti, te, vienuose namuoge kate at-
duodanti bešališkai teisingas O koks biaurus darbas! Tik vedė keturis kačiukus, 
pasaulines žinias ir naujienas, rai nekšiškas! Sykį, užėjęs į tuos namus 
skamba pranešėjo balsas, kadj Gal neužilgo attis laikasy su reikalu kaimynas, žinomas 
Rusija šaukiasi taikos, kvie-j kad toji Rusijos užgrobtoji; bedievis-balšavikas, pamatęs 
čia suomius taikintis ir prašo Suomijos žemės dalis, jai av i katės šeimų, žinodamas kai

čia į Lietuvos Bankų. Jis per savo neilgą 
amžių labai daug dirbo ir nudirbo tautai ir 
valstybei. Lietuvių tauta gailisi per anksti 
užgesusio didžio Mažosios Lietuvos sūnaus. 

Vokietijos jiems tarpininkau
ti, kad Rusijoje su paskelb
tąja mobilizacija pasireiškė 

Apie Bylinėjimąsi 

j 

Panevėžio vysk. K. Paltarokas išleido ga 
nytojiškų laiškų, kuriame plačiai svarstomas 
bylinėjimosi klausimas. Be kita ko, šiame 
laiške sakoma ((P. G." 7 nr . ) : 

"Liguistas pamėgimas bylinėtis kaip siur
bėlė čiulpia mūsų materialinius ii* morali
nius syvus. Tas įprotis pirmiausia gaminus 
daug vargo, neturto, skurdo... Kartais byla 
užtrunka kelerius metus, pereina visas in
stancijas; išleidžiami nemaži pinigai; ne sy
kį susidaro tai)p didelės išlaidos, jog ibyles 
laimėjimas tenka laikyti pralaimėjimu. 

"Ki t i besibylinėjimo nuostoliai dažnai esti 
kur kU6 didesni, negu pinigais. Važiuojama 
į teismus po kek-tų — keuolikų syxių, lei
džiamas veltui laikas; susivėlina laukų dar-

Nėra abejonės, Illinois steito visuomenei , b a i ' tĮnka.nai neįdirbama žemė, pasėliai nu-
labai yra įdomu, kad demokratu kandidatai, * ™ ' k l a » » *™^' J*™ Paauga, davoje b>-
_ * i. i Z . . . • i -x- ra, nuplauti pūna, gyvuliai skursta, nepri-
per metu eilę. buvę valdžioje, vieni kitiems : v I . ^ . . . F \ fr v \ . r 

«VoW^ H - M - I * . ' o i u O ^ + A « fatomas ūkis menkėja, gresia varžytines. 

Gal ir Gerai 
Nominacijų rinKimų kampanija tuo yra 

naudinga, kad aspirantai } įvairias valdžios 
vietas vieni kitų kailius išvanoja, Maldas, 
silpnybes, o dažnai ir suktybes išgelia į vir-

labai rimtas ir didelis prieš 
komunistinę valdžių piliečių 
bruzdėjimas, kad atšaukiama 
Rusijoje paskelbtoji vyrų mo
bilizacija. 

Vėliau, kovo 13 dieną, iš tos 
pačios stoties jau pranešama, 
kad karas tarp Rusijos ir Suo 
mijos jau laikinai pasibaigia. 
Tuo pat laiku skelbiama iš 
Helsinkio, Suomijos, praneši
mas, kad suomiai, besiginda
mi nuo užpuolikės Rusijos, 
neteko net .15,000 karių, o ru
sų, jų žiniomis, žuvusių skai
čius siekia virš dviejų šimtų 

J tūkstančių, neskaitant belais
vių ir sužeistųjų. 

Tą, pačių dienų Belgijos 
laikraštis ' ' Libre Belgiąue'', 
paskelbia kų tik grįžusio iš 
Suomijos princo Rene prane
šimų, kad Rusija prarado dau 
giau 6GD,000 karių. Šie skai
čiai parodo tik tuos žuvusius 
rusų karius, kuriuos rado ir 
suskaitė suomiai, o kiek jų 
yra žuvusiųjų dar niekam ne
žinomų, kur nors giliai snie

gai be jokio mūšie sugrįš | mynų esant kataliku ir, norė-

antausius skaldo, klaideles velka aikštėn, 
purveliais apsidrabsto. Visuomenė turi pro
gos pamatyti juos pilnoje šviesoje. Tai nau
dinga balsavimo dienoje. 

Nors respublikonai per keletą metų nepri
ėjo prie valdžios, tačiau ir jų kandidatai 
smarkiai pešasi ir nesigaili vieni antriems 
pipiru. 

Balsuotojai rinkimų kampanijos eigą tu
rėtų sekti. Juk tai ne tik įdomu, bet ir nau
dinga patirti ko yra vertas vienas ar kitas 
kandidatas ir kaip su jais pasielgti atiduo
dant savo balsą. 

Daugiau Apie Mirusį Ministrę 
Jau buvo rašyta apie vasario 22 d. mirusį 

dr. Dovą Zaunių, buvusį Lietuvos užsienių 
reikalų ministrą, šiomis dienomis Elta pri
siuntė apie velionį daugiau žinių, kurias čia 
ir paduodame. 

Dovas Zaunius gimė 1892 m. Rokaičiuose. 
netoli Tilžės, Pakalnės apskr.. susipratusių 
lietuvių šeimoje. Je vyriausioji sesuo Morta 
Zaunytė yra žinoma veikėja, aušrininke, da
lyvavusi viduose lietuvių tautos atgimimo 
veiksmuose. Zaunių šeimoje rasdavo prieg
laudos ir paramos visi veikėjai, dirbę spau
dos draudimo ir tautos prikėlimo laikais. 
Zaunių šeimoje gimė ir antruoju lietuvių 
tautos himnu virtusi giesmė 'Lietuviais esa
me mes gimę", kurią parašė pas Zaunius gy
venęs Sauerveinas-Crirenas. Dovas Zaunius 
dar visai jaunas jau dalyvavo slaptame lietu
vių judėjime. Dar Tilžės gimnazijoje, kai 
vokiečiai jį norėjo užrašyti vokiečiu, jis griež
tai pareiškė: Aš esu Vokietijos pilietis — 

" Stinga litų, skolinaana'si didelėmis palū
kanomis visas pienas statomas grietinės nu 
griebimo punktan, paskutinis bekonas išve
žamas į "Maistų"; namuose nelieka pavil
go, drabužiai nusidėvi, stogai prakiūra, sie
nos sukrypsta... Dėl to gražiai sakoma: ge
riau budavotis, negu kad provotis." 

Šie žodžiai tinka visiem? ir visur gyve
nantiems lietuviams. 

jūros dugne. Te niekas nesu
žinos. Rusija, Užpuolus Suo
miją, pasidarei sau ir suo
miams milžiniškus nuostolius. 

Užpuolike Rusija skubinosi 
karų nutraukti, 'nes ilgiau jau 
teikytite prieš suomius 'būtų 
negalėjus :būtų Pritrūkusi ka
rių, o balandžio] mėnesyje, ka
da Suomijoje pradeda leisti 

Taî p rašo "Lietuvos Aidas", pažymėda- sniegų, kyla Jotviniai, rū
mas, kad: "Lietuva nėra ir negali būti iš- sams būtų buvusi ten jau tik-
imtimi toje audroje, kurion visa Europa pa-1 ra 'pražūtis. Tad užpuolikės j 
teko. Europą 'slegiančių sunkunm tam tikra Rusijos komunistinė valdžia, 
dalis turėjo tekti ir mūsų kraUui. Tačiau j tų laiku numatė, o gal Hitle••' 

"Būkime Nepajudinami" 

kaip kad mums Vilnius grį
žo, o gal dar ir Petrapilis, 
šiandien komunistų pravai 
džiuojamas Leningradu ir Sta 
lingradu, kuris taip pat ran
dasi Suomijos žemėje, jai taip 
pat sugrįš. 

Nepirmų ir nepaskutinį kai 
tų ifcusija puola Suomijų ir 
su ja bekariaudama tiek daug 
savo geriausiųjų karių 'pra
randa. 1809 metais tik vien 
rielteinkiui paimti Rusija tu
rėjo daugiau 200,000 kanų 
paaukoti. 1920 metais suomiai 
besigindaur., užpulti Rusija, 
ir begindami savo šalies lais
vę ir nepnklausomybe taip 
pat rusus labai sumušė ir net 
iš savo šalies kaip vilkus iš
vijo. Rusijai šis Suomijos už
puolimas šimtai tūkstančių 
karių gyvybių kainavo. 

Rusija už Suomiją, yra net 
55 kartus žemės plotu dides
nė, o gyventojjų turi net 60 
kartų daugiau nė Suomija 
bet kare Rusija su Suomija 
negali lygintis: neįveikia ma 
žutės valstybėlės. Čia tai jau. 
tikras stebuklas. Garbė Suo-

g< 
suras tik tada, kai pavasarį 
sniegas nušils. Kiek jų dar 
randami nuskendusių ežerų irrPergalė anksčiau ar vėliau es 

damas pasijuokti iš šeiminin
ko, paklausė: 

— Na, kaimyn, matau susi
laukei keturių naujagymių, 
Kada juos krikštysi? 

— Bala juos, paliksiu aug
ti bedieviais, balšavikais, — 
nei kiek negalvojęs atsakė šei-
myninkas. 

Bedievis iš sarmatos nei 
reikalo neatlikęs, nei gudbai 
nejiasakęs, nėrė pro duris. 

o pusnynuos? gulinčių. Tuos mijai! Jos vėliavų puošia Kry
žius. Kas su Kryžiaus ženklu 
už teisybę kovoja, li+s laimi. 

ti jo pusėje. 
Rusija dabar vėl girsis su 

savo neva tai "dideliais lai
mėjimais" ir vėl mėgina pa-

(Tęsinys 3 pusi.) 

Pittsburgh, Pa. - William 
J. Walters išrado naujų, ge
rų būdų atsikratyti konkuren
to Milton Mellon, kuris kibo 
prie jo merginos. Kai nei gra
žūs, nei pikti žodžiai, net gra
sinimai nieko negelbėjo, Wal-
ter'is sudegino Mellon'o auto
mobilių, kad negalėtų jo mer
ginos išsivesti į gudtaimus. 
Nors savo automobilių turėjo 
Melionui atiduoti, ale džiau
giasi, kad mergina visgi yra 
jo. 

keisų tarp 16 ir 20 metų am
žiaus. 

Na, o bendrai yra manoma, 
kad piktadariai kriminalistai 
yra tiktai jauno amžiaus žmo
nės. 

. - — . 

HoUyuood, L'alif, _ . Tarp 
kitų kino stars yra ir Leo 
McCarey. Prieš 20 metų jis 
buvo garsus pianistas. Bet pa
tekęs į artistų tarpų neturė
jo laiko pianu skambinti, nors 
prie to turėjo labai didelį pa
traukimų, pamėgimų. Nese
nai jis pabandė skambinti ir 

nustebo. Pasirodė, deši
nės rankos musulai sustingę 
taip, kad pirštai negali klevi-
šais bėgioti. L. McCarey tuo
jau kreipės prie daktaro, ku
ris, išegzaminavęs rankų, pa-
pareiškė: 

— Jei nori skambinti pia
no, turi imti piano lekcijas. 

Buvęs pianistas Leo McCa
rey dabar ima piano lekcijas, 
vadinas mokinas pianu skam
binti. ; 

New York, N. Y. — Bruk-
lyno magistratas M. J. Troy, 
pasiremdamas 80,292 keisais 
(bylomis), kurios jam teko 
nagrinėti 1938 metais, tvirti
na, kad daugiausia piktada
rių, kriminalistų yra jau au
gusių žmonių, tarp 30 ir 39 
metų amžiaus. 66,000 keisų 
buvo tarp 40 ir 49 metų anv 
žiaus, 67,000 keisų tarp 21 ir 
29 metų amžiaus, o tik 22,430 

PRAŠAU NESIJUOKTU 
GAILYS, sutikęs savo se

nai matytų draugų, sušuko: 
— K a d tave kur galas, kaip 

senai nesimatėm I 
MEŠKYS: — Nekeik ma

nęs, ba už tai į pekla nueisiu. 
GfjAILYS: — Kažin, ar ži

nai dar? kur pekla y ra ! 
MEŠKYS: — Taip, žinau. 

Jei nori, tai aš tau dar ir šif-
kartę į jų išpirksiu. 

GAILYS: — Nereikia man 
tavo šifkartės. Tik pasakyk, 
kur pekla yra. 

MEŠKYS: — Nagi Rasie-
juj. 

GAILYS: — Netikiu! Pir
mų kartų girdžiu, kad Rasie-
jaus rojuj būta pekla. 

MEŠKYS: — Jei netiki, t»i 
nuvažuok ir pats pamatysi, 
kad ten ne rojus, bet pekla. 

S. K. L. 
• • 

Kaip laimėti? 

mes galime ir turime palyginti savo sunku
mus su tais, kuriuos patiria tiesiogiai karo 
paliestos valstybės, artimesnes ir tolimesnės. 

"Nėra jokio rimto pagrindo ir juodom's 
pranašystėms, kurias kai kas mėgina pa
skleisti. Mūsų tautos istorija moko būtį vil
tingais ir tikėti savo tėvynės gražia ateiti
mi. Tikėti ir pagal tų tikėjimų dirbti, kaip 
dirbo aušrininkai, varpininkai, knygnešiai, 
kaip dirbo vyrai, iš pavergtų bakūžių ėję su 
ginklu kovoti dėl Lietuvos laisvės. 

"Laisvo gyvenimo džiaugsmų pažinusi lie
tuvių tauta mokės jį ir išlaikyti Tam užda
viniui dabar turime ypač susitelkti medžia
giškai, bet dar labiau dvasiškai. Žmogaus 
asmenybėje dažnai slypi stebuklingos jėgos, 
nepalaužiama galia, kurių tik reikia sutelkt^ 

- ir pareikšti. Savitaiga žmogus ipasigydo li
to aš negaliu nuginčyti, bet aš esu lietuvis gas, kurias medicinos mokslas kartais nepa-
—- to jus negalite nuginčyti". Baigės moks- I jėgia pagydyti. Savitaiga pasitikėjimas savo k o« W y » nes neturėjo jau 
lus teises daktaro laipsniu, Didžiojo karo I jėgomis, neatlydumas siekiant teisaus ir gy-^uom šauti. 

ris jų perspėjo^ ir su ašaro
mis maldavo Vokietijų, kad 
padėtų jai 'su suomiais karų 
baigti — taikintis. Vokietija 
patarpininkavo k išgelbėjo 
raudonosios mejįjkos kailį. 

Jei suomiai nebūtų šaudme 
nų pritrūkę, rusai nebūtų taip 
toli jų k ras tan įlindę ir tas 
vadinamas tarp jų karas dar 
nebūtų pabaigtas. Juk ir taip 
suomiai api? pora mėnesių ru 
sus vien tik su jų pačių, iš 
rusų pritrūko, ir buvo pri
versti, negaunant iš kitur ža
dėtos pagalbos, su užpuolike 
Rusija taikintu ir priimti jos 
jiems teikiamas sunkias tai-

r 

metu buvo priskirtas prie vckiečic Kaune vybinio tikslo nulemia tiek paskiro žmogaus, 
leisto lietuvių kalba laikraščio 'Dabartis" ( tiek tautų kovoje dėl būvio". 

Ar ilgam toji tarp suomių 
ir rusų taika įvyko, tik vie-

• • 
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HERNIA 

Hernia Wi ruptfira yra pa« 
dčtią kurioje vi<luriij plėve 
pati savainii ar su het kuria 

yra dvejopas, būtent, dėvint 
tuo reikalu <Ur/a ar korsetą, 
kad neduoti progos organams 
i- i veržti. Šiam atsitikime iš
gydyti nėra galima, bet žnio-

vidnnų organų dalinu islen-f 
H * \ , . _ gui yra teikiama apsauga. 

da pro puvo siena. Si pade- r: , , .. . . ;x •, *• 
* * . Kad hernijos vieta išgydyti, 

,s nėra retenybe. J i P ^ t a i - ; ^ . . ^ operūCl^ 
ko dažniau vyrų negu motery ^ ym ^ ^ ^]ymo b - d a s 
tar<Pe- Ikuriuomi visiškai pašalinama 

IFemia P r i t a iko dažnku-j h e r n i j o s v i e t a . Kurį iš žių 
*iai žemutinėje į i lvo daly, dy—ų hM„ n f U ( ioti žmogui vk-noje ar abiejose pusėse, turinčiam hernia, geriausia ga 

pro netiksliai sugijusį opera-: ]{ torti S e i n i 0 8 gydytojas, 
jpijos pifivį arlra ties bambu 
te. Praeitų metų bėgy šio sky-

kuriam yra gerai žinoma li
gonio teigiamos ir neigiamos 

riaus autoriui teko padaryti s v e i k a t o s p u s e S . Pasirinkimo 
net avi operaeijos kuomet de-j n - r a i r j o n e „ a l i b f l t i t i k t u 0_ 
lei hemijos luuiihutčje kilo ii- ^ k f u l a s m a u g į a m o s žarnos 
ma žarnų obstrukcija ir ligo-( d ^ ! e i r e i k i a d a r y t į operacija, 
niama gra>ė mirties pavojus.. k & d i ž g p l b § t į ? m o g a u s gyvy-
Abu ligoniai pasveiko, nors i 
jų amžius buvo vieno virš še-! 
iiasdešimt, o kito arti aštiu> *>** ' &** apsaugos dėlei 

\ įsą am>-» nčra malonu. Pasi nmsdešimt metų amžiaus. 
Tikroji hernijos priežastis 

yra silpnumas pilvo sienoje. 

ne visuom:t galinga II-

taiko, Kad žmogus, dėvėjęs 
diržą gan il#4 laikg., permai
no savo mint) ir nori pas iduo 

Silpnumas gali būt iš priffim- ^ o p e r a f . i ; a i . R e j k i a atsimin-
ties ar bet kada pasirei-kštij ^ k m J Me[ l U r ž o dėvėjimo 
žmogaus gyvenime. Sunkis p į l v o g i e n o s ^ H k o s i l p n e s . 
darbas, o ypač kilnojimas la- ^ tod-{ g d a r o m o s o p e r a . 
bai dažnai iššaukia šią padė
tį jei pilvo si-na yra silpna 
ir neapsaugota. Nežiūrint ku
rios t; riežasties dėlei atsiras
tu pilvo sienoje hernijoms ke
lias, sudaro tuos paeins pavo
jus. Didžiausias pavojus su
sidaro tada, jei pro hernijos 
vietą išlenda žarnos ar kitų 
kurių organų dalis. Smaugia
mai organų daliai gali nu 

uo> 
ketis šimtą nuošimčių teigia
mų davinių. 

Be virš minėtų gydymo bū
dų yra dar ir trečias būdas 
gydyti nuo hernijos. Šis yra 
daroma šmirkštimo būdu ir 
pritaikoma tik kai kuriuose 
atsitikimuose. Gydant šiuo 
būdu kyla rimtos komplikaci-

trūkti kraujo cirku'iaeija hj jos, jei adata su vaistais pa
čia pat gali ki?:i gangrna , o taiko žaraon. Šio būdo kolkas 
jei pasitaikė žarna, '—jo* »olv ušgirti netenka. Yra tik mė-
strukeija. Pagalba laiku gali ginimo periode. Operacija yra 
išgelbėti žmogaus gyvybę, be t ,daug saugiau, 
jei ji pribūva per vėlai, seka| 
mirtis. Vedvbos seka iro»v: kaip 

Tivdvmas dėl šios padėties: dūmai liepsna. 

Naujos Mašinos Atvaizdas 

Per klegesį, per tirštą minią, 
per spūstį, per žmonių vilnis, 
tiesiog į pilį marmurine 
su auk'.?o arta žengia jis. 

Jo liesą veidą raižo vagos, 
ir laurai ant galvos žali, 
pilki drabužiai, juodos sagos — 
visai neįprasta pily. 

Tarnai, dvariškiai žvairakiuoja, 
nustebę gūžčioja p:čiais: 
kas per šešėlis či a žingsniuoja 
•r.ilies koridoriais plačiais? 

Ir juokdarys linksmai juokauja: 
"Aure, mūs' rūmuose mirtis! 
Visiems jinai atšaldys kraują, 
visiems sukaustys ji mintis!" 

Bet dainius žengia, jam vis toje 
garbė, ar panieka žiauri, 
jis žengia, žengia ir sustoja 
didžiosios salės tarpdury. 

^tai aukso soste apsiblausęs 
karalius sėdi sau niūrus, 
vainikas ant galvos šviesiausias, 
ir kardas rankoje aštrus. 

Prie jį žmogus sunkiuos grandiniuos, 
tik ką. kakalius buvo į is , 
prieš jį dar vakar lenkės minios, 
šiandien — bedalis kalinvs. 

w 

Tarnai, teisėjai čia sustoję 
prieš sostą štai plačiu ratu, 
talaros deimantu liepsnoja 
didžiūnų, riterių aukštų. 

Tr štai prie aukšto sosto eina 
tas dainius prastas, bet drąsus: 
"Išgirsk, Karaliau, mano dainą 
ir arfos dieviškus garsus!" 

Ir po šiii žodžių netikėtų 
karalius ištaria ūmai: 

• 

"Dainuok rūstybę, kad kietėtų, |; 
kad virstų akmeniu jausmai, 

nes reikia man išduot šiandieną 
sprendimas priešui toks baisus, 
kad jrs nustebintų kiekvieną, 

r kad jis sudrebintų visus". 

"Šviesus Karaliau", dainius tęsia: 
"daina nekietina jausmų, 
ji — menas švelninantis dvasią, 

• v i • v , 

,li pasireiškia švelnumu. 
- I 

Ir, kad patyrus, kaip jie veikia, J 
šventi garsai dainos kilnios, 

Į V A I R I O S 
P A S T A B O S 

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
šauliui dumti akis, skelbdama 
savo "galingumą", bet pa
saulis mato ir žino, koks yra 
Rusiios "galingumas". Smur
tu ir jėga privertimas mažutės 
valstybės jai nusilei'sti nėra 

j laimėjimas. Tai tik plėšikiš
kas darbas. 

i— 

"Draugo" Spaustuves Mašmu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Dranga*" išeina kasdiei 

padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują 
moderniausią LINOGRAPH masina. 

"Draugo* Bendroves direktoriai nutarė steigti "DRAU 
GO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Masini) Fondui r 
nei $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO ' BENDROVĖS GAR 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir 
ties dovanai 

Šiandieninė komunistų va'-
ioma Rusija susideda iš pa-j 
vergtųjų net 1R2 tautų ir tau
telių, kalbančių 150 skirtin
gomis kalbomis, ir pidalinta 
į septynias taip vadinamas 
federacines respublikas: Ru
sija, Baltrusiją, Ukrainą, 
Transkaukaziją, Turkomaniją, 
Uzbeką ir Tajikastaną. Šios 
respublikos susideda net iš 37 
nepriklausomų, neskaitant tik
rosios Rusijos su sostine Mas
kva, turinčios, sulig pačių ko
munistų tvirtinimų, apie šim
tą milijonų gyventojų, val-

Į stybių, kurių kiekviena turi 
savo kalbą ir sostinę ir tik 
laukia progos, iš po Rusijos 
jungo išsivaduoti ir •savysto-
vemis pilnai nepriklausomo
mis valstybėmis tapti. 

Laikui bėgant Rusija, pa
našiai kaip ir buvusioji Len
kija, sudaryta ir daugybes 
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pabėgt mums, pasišalint reikia 
nuo triukšmo, klegesio minios ' \ 

Tr štai, pakilęs nuo to sosto, 
karalius žengia, kur rimtis, 
kur ta ramybe sielą glosto, 
kartu ir dainių vedas jis. 

" J r kam karalius teikia šlovės 
tiek daug tam dainiui atkakliam? 
Jis vieno priešo ner nukovęs, 
ir ta aukšta garbe na jam. 

Tas dainininkas, ja.u matyti, 
jam bus svarbesnis ir už mus; 
tad jau įpriseis gal uždaryti 
visus mūs posėdžius, teismus!" 

Ir taip dvariškiai maištą kelia, 
pavydas apima visus; 
bet durys verias, ir į salę 
Karalius žengia tokv? šviesus. 

Jis savo žvilgsniu jau drėgnuoju 
jausmus apreikšdamas kilnius, 
nuo priešo rankų, priešo kojų 
numauna plieno grandinius. 

Ir taria jam: "Keliauk laimingas! 
Linkiu aš laimes tau karštai, 
ir jei tau klosis, tai dėkingas 
tik šitam vyrui būk už t a i ! " 

Paskiau vainiką puikų ima 
ir perlus išlupa šviesius: 
"Štai , dainiau, tau už atėjimą, 
dažniau atvyk čia j svečius! 

Tegul šie perlai tau vis žėri 
ir mini ašarų lašus, 
ir jų šaltini — grožį, gėrį, 
kuris nuskaidrina jausmus", 

Tr nriešas štai karaliui koją 
bučiuot palinksta skubinai, 
)r dainius rauda, padėkoja 
ir jau keliauja iš čionai. 

Dvariškiai žvilgsniais jį palydi 
su nas^irba^ nustebimu, 
didžiūnai garsūs jam pavydi 
valdžios ir galios ant jausmų. 

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, 11X1 NO IS 

STATE OF ILLINOIS 
COUNTY OF COOK SS 
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Juokaut i r juokdarys nedrįsta, 
ir jis, sujaudinta dvasia, 
ir iis nustebintas išvysta, 
kiek galios glūdi daino'se. 

Šviesus, kain saule, dainius eina 
iš tos karališkos nilies, 
ir neša ip^rla, neša dainą 
į kaimą liūdinčios šąli OP. 

Išv. — Pr. Inčiūr* 
• 

Filmos Aoi^ I '^tuvos 

T*pr»crima i Vilnii? 
NF,W YORK. N. Y. — Pil-

mininkai broliai Motuzai ką 
tik yra gavę Lietuvos kariuo
menes į Vilnių įžengimo fil
mas, kurias rodo įvairiose ko
lonijose. 

matyP Lietuvos kariuomenes, 
ižeuaima i Vilnhi, tuoiau tu 
retų kreiptis į brolius Motu 
zus ir susitarti del dienos, 
prisitaikant nrip aukščiau mi 
neto maršruto. Tuo turėtų su
sirūpinti kolonijų veikėjai. 

Brolius Motuzus dabar dar 
sralima pasiekti rašant: Mr. 
M. K. Motuzas, 2942 **. 39th 

Los Angeles, Cal. — Alice 
Faye, filmų artiste, gavo per
skyras nuo savo vyro Tony 
Martin. (Aeme tekphoto) 

pavergtųjų valstybių ir tau 
tų, kuri dabar taip labai di 
džiuojasi savo " didumu ir ga
lingumu", gali kada nors su
irti ir panašaus Lenkijai li
kimo 'susilaukti, nes jos pa
vergtosios tautos visgi nerim
sta ir tik laukia tos dienos, 
kada jos "globą" šalin nu
spirti galės. 

Nors Lielnvos kariuomenei Street, Chicago, M 
į Vilnių žygiuojant diena bu
vo lietinga ir filmavimui la
bai nepalanki, be* mačiusieji Stiprink dv.sios galybe, nes 
tvirtina, kad filmos yr a aiš-'mūsų likimas priklauso nuo 

mūsų pačių. M c-s"-galim būti 
tokie, kokiais norim būti ir 
daryti tai, ką. noriu }i i nepa
liaudami manysim apie tai. 
ko mes norim. 

kios ir puikiai nusisekusios. 
Neturėdami rrogos patys da
lyvauti šihni svarbiam lietu
vių tautos istoriniam įvykyje, 
turime progą pamatyft jį nu
filmuotą. Tos progos neturė
tų praleisti ne viena lietuvių 
kolonija, nė vienas lietuvis. 

Broliai Motuzai pusę pelno 
iš rodomų filmų skiria Vil
niaus kraštui, kas jų darbą 
dari abiau įprasmina. 

Šiuo metu tos vertingos fil
mos rodomos Čikagoje ir apy
linkėse, ei balandžio pradžio
je — Detroit, Mįeh., baland
žio 7 d. — Grand Rapids, 
Mich., balandžio 12-15 d. Pitts 
kurgli, Pa., balandžio 18-20 
d. — Baltimore, Md., balan
džio mėnesio galas. Lietuvių 
kolonijos, kurios norėtų pa

sekant provirajas «34-tos dalies 
Primary Kinkinių. Įstatų Illinois 
Valstybės, Šiuomi užtikrinu, kad 
primary Imliotų spalva, kurios ypa
tingo** partijos vartos Primary Rin
kimuose, kurie bus laikomi Cook 
A]>skrityje išskiriant Berwyn, Chi-
oa«ro, Chicago Heights ir Harvey, 
Miostus, Cieeros Miestelį ir Elmoocl 
Park, Morton (Urove, N'iles Center, 
Snmmit ir Stiekney Kaimus, ant
radienį, Balandžio 9 d., 1940 m. bus 
sekamos: 

Demokratų Partija Ružava 
Republikonų Partija Rusva 

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

MICHAEL J. FLYNN 
County Clerk of 
Cook County, Illinois. 

MILLIONS Of POUNOS HAVF. 8tL.N 
USED Bt t .0 " " i«TW«: 

She's pretty as 
a pieture, 

aut..... 
No one can tolerate halitošis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendahips. 

Food fermentation in the raouth is said 
by some authorities to be a maior cauae of 
h ai i tošis. And the insidious thing about 
this offensive condition 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 
tkey won't tell. 

So don't eamble wlth your sodai oppor-
tunities and your hapoiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautiona by gargi ing with pleaaant-
tastmg Listenne Antiseptic—mouth fer
mentation is ąuiekly checked and it s 
odore are overeorne. 

Get the Listerine Antiseptic habit. ūse 
l t . . . moming and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Musouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

m (1AD BREATH) •> 

FEEN-A-MINT 
N E W L SIZE 

DABAR — už 10c galite gauti 
Pagarsėjusi FEBN-A-MINT, sko
ninga, patikimą chewing gtun 
laxative. Paliuosuoja užkietėji
mą — taipgi galvos skaudėjimą, 
geras, nevf rakinimą. Milijonai 
FEEN-A-MINT naudoja. Paban
dyk patsl 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy 

Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per 
Fede ra l Savings and Loan Insorajice Corp p * YTnitad Rtate* 
OovarmneBt priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3"* i/o 

Oriso vai: 9:00 Tai ryto iki 6:00 vai rak. Pirmadieniais Ket 
virtadieniais ir ftestadieniais iki 8:00 vai vakarą 

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
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# B TEVŲ KRAŠTO 
^ 
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LEIDINYS APIE PASAULIO LIETUVIUS 
Šiomis dienomis gautas iš late General of Lithuania, 16 

Draugijos Užsienio Lietuviams West 75th Street, New York, 
Remti pranešimas, kad ji ruo- W. Y. 
šia leidin) apie pasaulio lie-1 P . S. Taip pat labai pagei-
tuvins, kuriame bus smulkios g u j a m o s lietuvių bažnyčių, 
žinios iš įvairiuose kraštuose i įstaigų ir įmonių rotografi-
gyvenančių. lietuvių kultūri- !jos, tinkančios spaudai (ant 
nio, ekonominio, bei politinio! glancuoto — blizgančio po-

i 

gyvenimo. 
Neabejotina, kad šio leidi

nio didžiausią dalį sudarys 
Jungtinėse Amerikos iValsty-
besa i r Kanadoje gyvenančių 
lietuvių draugijų, profesijo-
nalų, bei biznierių adresai, 
ftių žinių rinkimui Draugija 

pierio). 
Lietuvos G-ener. Konsulatas 

Įdomios Žinios* Iš 
Valkininkų 
Apylinkes 

VALKININKAI (Vilniaus 
Užaienio Lietuviams Kemti y . j s r i t i s ) (E) — Prie pat didžio 
ra prasiusi Generalinio Kon-( s į o s .Rūdninkų girios, pušynų 
Milato kooperacijos. Konsulą-,, apsuptas, Merkio, Šalčios ir 
tas teturi žinių tik apie svar- |u e lu i©s u p į u vingyje 'stovi| 
biausias organizacijas, bet a-
pie smulkesnes vietinio po 

ir Eišiškes, kur 
geresnes. 

žemes kiek! LIETUVIAI DAKTARAI 

Kai! užlaikius gyvenimi. 
k a m a r a , reikia vienodai su 
tikti laimes ir nelaimes, neb 
lažniausiai gyvenimo laimes 

I y* H tu : i i i nes. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A, 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
vMh* valandos: 

10—12 vai. ryt* 
2 -4 ir 6—S vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekniadieniaii 
Susitariąs. 

Mouiit CarioLl, 111. — Frances Shimer kalegijos studentai išskrenda iš ChicagOb aerodro
mo studijuoti geografija. (Acine telephoto) 

f 

Telefonas CANal 7329. 

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

OFISO VALANDOS: 2A ir 7-9 
ir pagal sutarti. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonai SEEley 0434 

telefonas HEMlock 2061 

DH. m m KELLA 
AJAA T Į S T A S 

6558 S o . VVestern Ave . 
VALANDOS 

.Nuo 9 ryte iki o vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

būdžio organizacijas, profesi-
jonalus, bei biznieriui turi
mos žinios y r a nepilnos ir tai 
didžia dalimi pasenusios. No
rėdamas duoti apie Amerikos 
lietuvius galimai pilnesnes ži
nias, (leneralinis Konsulatas 
prašo pačių draugijų ir vie
tos visuomenes veikėju koope
racijos. 

seniausias lietuviškas Vaiki- č i a t e b § r a w p w n i ^ t i šimtai kapitalo, toliau 6 malūnai veik neturi 
ninku miestelis, minimas se- P a d a v i™«> * » * R d * i n u > P a 

sakų, papročių ir apeinu. Vnl novės Lietuvos dokumentuose, 
randamas senuose žemėlapiuo
se ir tarp savo herbą. —ant 
pastarųjų, kojų stovintį liūtų 
po karališku vainiku. 

Senovėje per Valkininkus 
ejo didysis vieškelis Viinius-
Krokuva. Čia sustodavo p ra 
važiuodami karaliai , karve* 
džiai; čia 1551 m. sustojęs, ly 

Reikalingos sekančios ži- |aėdamas į Vilnių savo miru
sias žmonos Barboios Radvi
laites palaikus, karalius Zig-
muntas Augustas paskyrė jos 
brolį kunigaikštį Mykalojų 

adresai; t rumpa draugijos cha Rudąjį Radvilų Trakų ir jo& 

mos: 
I. Draugijos pavadinimas ir 

adresas, pirmininko ir sekre
toriaus vardai , pavardes ir 

rakterist ika (politine, kultū
rine, ekonomine, religine ir t. 
t.) , kada įkurta ir kiek turi 
narių. 

I I . l i e tuvių bažnyčios, jų 
adresai, (pastatymo datos ir 
statytojų pavardes, dabartinių 
kunigų pavardes ir adresai, 
apytikris parapijiečių skai
čius. 

I I I . Lietuviai profesiona
lai (advokatai , daktarai ir 
k*.), jų vardai, pavardes ir 
adresai. Je i kurie savo pavar 
des yra suamerikoninę, tai 
skliaustuose prašoma nurody
ti ir lietuviškąja. 

IV. Ekonomines lietuvių į-
staigot* (fabrikai, bankai, di
desnės biznio įstaigos), jų sa
vininkų vardai, pavardes ii 
adresai1. 

V. Lietuvių mokyklos su 
mokytojų vardais, pavardė
mis ir adresais ir apytikriu 
mokinių skaičiumi. 

VI. Lietuvių radijo valau 
dote vedėjo vardas, pavarde' 
i r adresas; kiek kartų, kokio
mis dienomis ir iš kokios sto
ties būn a transliacijos. 

Gautos žinios bus susįstema 
tizuotos ir įdėtos į leidinį. 
Draugijų vadovybių ir veikė
jų interesas yra, kad jų ko
lonija tame leidinyje būtų pil
niausiai atstovaujama. Gene
ralinis Konsulatas des pas
tangas gauti galiniai pi Įneš
ti - žinias apie kiekvieną lie
tuvių kolonija, bet jei į leidi
nį kuri nors draugija nepa
teks, tai tik tudel^Jtaii Kon
sulatui apie jų nebus suteik
ta žinių. 

Vienam kitam veikėjui tuo 
reikalu išsiųsti laiškai ir ati
tinkamos anketos, bet jei kas 
sutiktų ipadeti Konsulatui rin
kt i žinias, pranešus anketos 
bus tuojau pasiųstos. U i ko
operacija iš anksto dėkojame. 

2iųm reikia sįųstį: Cogęu-Į 

pusbrolį kun. Mykalojų Juo 
dųjį Radvilų Vilniaus vaiva
domis. Žygyje į Maskva 1812 
metais Valkininkuose buvo ap 
•sistojęs prancūzų imperato
rius Napoleonas, kar io palik
tų žydų sinagogoje pobalniių 
divonelį su karališkais inicia
lais i r šiandien Valkininkų 
žydai tebesaugo kaįp didele 
relikvijų. Pr ie Valkininkų yra 
vykę dideli mūšiai: 1700 m. 
ta rp kunigaikščių Sapiegų ii 
Višnioveckių ir 1706 m. tarr 
rusų i r švedų. 

Dabar Valkininkuose yra 2,-
367 gyventojai, valsčiuje yra 
11,432 gyventojai, iš kurių 9,-
722 lietuviai, 1088 žydai, 410 
gudų, 190 lenkų ir k-detas ru 
sų ir totorių. Yra sena bažny 
čia su buv. pranciškonų vie
nuolynų, veikia gerai suorga
nizuotas lietuviškas bažnyti
nis choras. Nuo 1888 metų čia 
kunigavo poetą klebonas kun. 
Silvestras Gimžauskas, įvedęs 
bažnyčioje grynai lietuviškas 
pamaldas ir didžiajame alto
riuje iškalęs įrašų " A š esim 
duona g y v a " . Valkininkiečiai 
iki šiol išlaikė ne tik grynų 
gražių dzūkų kalba net ir so-
nuosius lietuviškus papročius. 

ir apeigų 
kininkietes tebedevi tautiš 
kais i ubais ir skepetaitėmis, o 
vyrai gražiai išaustus nann 
nius drabužius. Vienas bu\ . 
Lenkijos valdininkas savo ra
porte a^ie valkininkiečius tai,, 
atsiliepė: "Vietos lietuviai > 
ra aiškūs Kauno valdžios ša-
lininkai ir kovoja su visu tuo, 
kas lenkiška, taip pat atkak
liai reiškia pretenzijas į Vil
nių ir jo sritis, kurios, jų nuo
mone, priklausančios Kaune 
Lietuvai. Dėl to valkininku-
čiai simpatizuoja esančiai už 
administracijos linijos Vii 
niaus vadavimo 'iąjungai". 

su »per 100,000 lt. kapitalo, 3 
pieninės su 270,C00 lt. kapi
talo, 2 grietinės nugriebimo 
punktai su 60,000 litų, 2 ke
pyklos su 140,000 lt., vinių 
ir pasagu fabrikas *u 200,(K)(i 
lt., vilnų verpykla su o0,0()l» 
kapitalo ir 1.1. 

Lietuvos Pramones 
Pažanga 

KAUNAS (E) — Apskai
čiuota, kad praeitais metai*-
Lietuvoje įsisteigė 31 pramo
nės įmonės 'su maždaug 1,18 
milijono litų į jas įdėto kapi
talo. Daugiausia įsisteigė ply
tinių, būtent 7 su 240,000 lt. 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out several vari-
cties of Kraf t Cheese Spreada 
and erackera . . . and company 
rcfreshmenU are all ready! 
Theee Spreads are grand for 
sandvviches, appetizers and 
galads, too. Notice the smart 
new circlc-dot deaign on the 
Swankyswig glasses Kraf t 
Spreada come in. * 

VILNIUS (E) — Koopera-
tyvų 'sąjungos " L i n o " speci
ali komisija apžiūrėjusi Nau
josios \ linijos linų fabriką, 
rado, kad fabrikas nors ir di
delis, bet reikalingas pagrm 
dinių patobulinimų ir rvmoii 
tų, kas kaštuos per 5D,000 li
tų. Fabrikas dirba dviem pa
mainomis su daugiau, kaip 
300 darbininkais. Per mėnesį 
pagaminama po 200 tonų Ii 
nų ir nuošukų. Fabrikas ga 
lėtų ir dar labiau priimti dar 
bininkų, bet kol kas trūksta 
žaliavos, nes atgautoji Vil
niaus sritis pati linų žaliavos 

linų stambieji 
sėjamieji įpJotai pasiliko SSSK 
pusėje, tcdel žaliava gabena
ma iš Utenos-Zarasų ir Su
valkijos rajonų. Ateinantiems 
melams !;ns rūpinamasi iš-
!>lė'sli linų auginimų ir Vil
niaus apylinkėse, ypač apie 
Dūkštą, Ignalina, Nemenčine 

l'ei. Cicero lib-k. 

DR. S. R. PALU I SIS _ 
ftamp. lotos uat. ir 4 t̂h Ct 

i i * lOU V *.Lt*JS lUJa. 
iNuo Z iki 4 pupiel Ir • iki U v ak. 

ir puį,ui aUiaiH-
Kes. lb*5 bu. 5Utn Aveitue 

Ici. ciceru r 46 i. 

DR. A. JENKINS 
mvmm — • • 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akinis, .u pilna garancija 
egzaminavimas akių veltui. Lensq 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Kurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poj):e.t 

JOSEPH F. BUDRIK 
TURNITURE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. YartL 2151 

įLaetuvmj 
GYDYTOJAU La. l/iLUtUUGAb 
2500 VVest 63rd Street 

UFlbU V ALiAIs DUb: 
Muo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suia/4. 
Ofiso teieiona* i>R08pw^ 6737 
Mamų telelonas Vmginia 2421 

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

IS STOTIES 

PROGRAMŲ "80 KO. 10:00 V AL. RYTO W.H.I.P. 

£>U. 1 ASi,iJti O0O/ 

DR. FRANK G. KWINN 
tfv.l>v.TOdAS IK OJiiKUitUAo 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 u 7—«:3U Vakaro, 
ir Pagu/ Sutarti. 

DR. P. J. BEINAR 
1 tt Jb J . \ AJi V A c M i A a j 

UGDYTOJAS iE OMlEUEUAc 
oiiUU bo. Haisteu Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwortli 1612. 

iie*. — Yardi 395o 
OFISO VALANDOS: 

t iki 4 popiet 7 iki tf vakar* 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal butariį. 

IeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadienia8: 11 iki 12 

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

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 4irth Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniau 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

«i UAJiai 6969 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
i — I u 6:30 — 8:30 vafcbt 

ir pagal sutartį. 

DR. F. G. WINSKDNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 West Cennak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Utiso Vai. 2 - 4 u 1—W 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
riei tek Canal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
UiDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
4729 So. Ashland Avi 

2-troa lnbot 
CE1CAGO, 1LL. 

TeL MIDway 2880 
OilSO VALANDOS; 

iN uo 4,0 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pietii ir nuo 7 iki 8:30 ?. f 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryt§ 

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

TeL YARds 0994 
ftea. TeL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ?. vak 
Nedčlioois nuo 10 iki 12 vai. dieaa 

AMERDCOS LIETUVIŲ DAKTABŲ DEAUGIJOS NAEIAI 

K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mart 
R A D 1 O P R O G R A M O 

ANTBADLENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocyoles. 

Programe dalyvaaja S t Lonie-Louie Komediška Gmpė 
i r didelė eile kitų radio žvaigždžių. 

$m% 0958 Se. Teiman Afi. 
Mi. TeL GROveniU 0017 
>ific« TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGA8 

Vai. 4—A u 7—8 vak. 
K*sv. ur N«delnomia 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

INSURED 

SAVE BT 
MA.IL 

TAL'PYKJT PER 
PAŠTĄ S T , A N T H O N Y ' S 

B U I L O I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 Sou th 49th Cour t , Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
Vai.; Ftrm^ Ketvlr.. j e i fd . I Md t T. T.; Antr., Trečiad. t iki 5~pp. 

DABAR MOKAME 3 j ^ U 2 KADETUS PINIGUS| 

KĮEKVTEjrO TAUPYTOJO TAT7PINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
Oon>., WMhlngtna, D. C 

KONTRAKTOR1US 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANb 

Statau visokios ryši. s naujus na 
uius ant lengva mėnesiniu išnio 
kojinių. Darau visokį taisymo dat 
tm be jokio cash įinokčjimo, au. 
lengvų mėnesinių i-.mokėjimų 
( i sgaunu geitau-j atlyginimų k, 
t i r e Insurance Kompanijų dėl tai 
s j m o apdegusių s namų) Danut 
paskolas ant naujų ir senų uaim;, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo 3 iki so metų. Reikale kjvftp-
lutas prie: 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
rmi bioiAJu and avMLmmom 

4545 So. Asoiand Avenue 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak yak. 
jSedėlioinis pagal ratazU-

Jttict Tai. Y Alios 4787 
Jamų TmL PJ&Oipast 1VM 

— - — 
>.ti oAMaJ 61«k 

lak lA&dl 5981 
U*.: £LBKwood 610? 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oliso vai. nuo l—S} nuo o:Ji>—o^4 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TeL VIRginia 00M 
Bmideacijoa tai BEVerly 824a 

DR. T. DUNDULIS 
G Y D Y T O J A S LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—8 ir fr-fi:30 P. H 

8988 So. OUramont Avi. 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedeliomią pagal satsrtl 

DR, B O I S 

i'sl CANal 0887 
Res. TeL PROipect 666* 

DR. P. Z. 2ALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
1821 So. halsted Street 

Rezidencija 0600 So. Arteeian ATS. 
VALANDOS: II •. ryto iki 3 popiel 

0 iki 9 vakare 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 
1 ' t • • • » • • • P sj • 

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandoi: 1—3 popiet ir 7—o r. a-

BEZJDENCJJA 
6631 S. Callfornia Ave. 

Telelonas fiJBFablis 7888 

Offiee Phone Res smd Offic* 
^ROspect 1088 8869 & besrm & 
imli A-m pp. u 7-9 ras. CAMsA • ? • • 

DR. J. J. K0WAR _ 
(KOWARSKAS) 

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

feL YARds 8SA6 

DR. G. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asffland Ave. 
arti 47tk Street 

Vsi.s u o • ryto iki 8 teJuie 
Beredoj pagal aatartį 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 SoutB Arctier Av 

4631 So. Ashland Ave. 
Uk YARds 9994 

Treeisdisnisa s> 
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Antradienis, kovo 26 d., 1940 D R A U G A S 

ĮDOMI VIEKŠNIŲ PRAEITIS 
"Miestas" su 60 gyventojų turėjo Magdenburgo 

teises 
Iki 1634 m. dabartinio Yiek- bet už tai pareikalavęs iš vie

šnių ni-lio vietoje tebuvo tik tps žydelių 500 rub. kyšio. Žy-
didokas Jono Liackio (Liae- deliai — šulfg pasitarę ir mu
ko) dvaras. Būdamas gana tydnni, kad geresnes vietos j 
dUvotas žmogus ir mat yda- mazgui arčiau nėra, kyšio ne-į 
mas plintant šioje apylinke- davę, manydami, kad Viekš-| 
je kalvinizma, pasitaręs su niai vistiek juo bus. Inžinie-
Žemaifių vyskupu Jurgiu Tiš-' rius užpykęs ir geležinkelių 
ktfvieium, 1636 m. pastatė pir- mazgu stotį padaręs prie šė
mąja katalikų bažnyrią, pa-į no Mažeikių kaimo pelkėtam 
vedė jai 23 valakus žemės ir miške, 
suteikė parapijos teisei. Pa
rapija buvo gana plati: jai 
priklausė dabartinės Lecka 

Dar ir dabar senieji žydai 
tabekaltina savo tėvus už pa
darytąsias tada jų klaidas. 

vos ir Mažeikių parepijo* ^ ^ m i e s t e | i a s t o v į p e r 3 

klm. nuo geležinkelio. Geres
niam su geležinkeliu susisie
kimui Lietuvos laikais yra 

teturėjęs nutiestas plentas. 
Dabar miestelis turi apie 

3000 gyventojų, kurių didi 
dauguma — lietuviai žemai-, 
/čiai. Pažymėtina, kad vietos 

(nuo Viekšnių iki Leckavos 
— 36 klm.). Parapijoje būta 
H451 parapijietis. 

BROLIŲ MOTUZU FILMOS Shenandoah — kovo 31 d. 
Philadelphia, 6v. Andrie 

jaus parap. - geg. 19 d. fiUS RODOMOSi 
Philadelphia, 6v. Jurgio pa-1 

r a p gw 26 d. Kovo 26 d., Šv. Mykolo par. 
Brooklyn, Karalienės Anga- salėj, 1644 \V. Wabansia Ave. 

lų par. — bal. 14 d. ^ \ K o v c 2 7 d ? D i e v o Apveiz-
Brooklvn, Apreiškimo Švč , ,-• 1 0 ^ T- • 

*Y ' t dos par. salėj, 18th ir l nion 
Ave. 

buv. Meldažiaus salėj, 2244 
Wr. 23rd Place. 

Marijos par. — bal. 28 d. 
Brooklyn, Sv. Jurgio par. 

— geg. 5 d. 

Turtingas Geoiyia jaunuolis, Richard Gollogly atsisveikina 
*u žmona. Jis pasmerktas visam amžiui kalėjimo. (Acme te-
lephoto) 

tik 60 gyventojų. Tačiau tų 
pat metų gegužes 15 a. kara
lius Stanislovas Augustas su-
teikė Viekšnių miestui Mag- «« . . ' - M " - ™ ~ » «MP. ™ k u n A B a l t u t i s i r v y s k u p a s L i g i š i o l r i„k l iava pinuajgi 
denburgo te.ses ir garbe: S; gyventojai jau prieš D. ^ < p ^ 0 T i r i « p a i k o j o *i00. lietuvių bažnyčiai Argentino-
žvaigždės .su vainiku žydram plačiai vertėsi amatais, ypa£ 
tone. Taijp pat leido daryti 
turgus ir jomarkus. 1860 m. 
darant niksteliu gyventojų 

keramikos. Dabar č i a yra net 
keletas dirbtuvių. Jie daro 
pastangas, kad su valdžios ipa-

surašisėjimų, miestely tebūta galba čia būtų įrengta dide-
vos 60 šeimų, kurios gyveno 
apie dabartinę miestelio tur
gavietę, nes miestelio plotas 
tada toks ir tebuvo. 

1868 m. Viekšniai turėjo 
tendencijos išaugti dideliu 
miestu. Vedant Liepojos — 

lė keramikos įmonė. 
Atsilankęs Viekšniuose, jau 

tiesi esąs Žemaičių miestely ir 
gali pasidžiaugti jų senais ir 
gerais papročiais. Čia prista
tyta paminklų — paminkliu
kų, kryžių ir koplytėlių, o 

Be to Amerikos lietuviai ku- je buvo padaryta sekančiose 
nigai savo metiniame seime lietuvių parapijose Amerika 
nutarė parėmimui atidarytos je: Chieago viso'se lietuvių pa-
marijonų misijos Argentinoje rapijose išėmus MarąuetU 
padaryti savo parapijose rink-, Park ir South Chieago, Ciee-
liava. 

Roninų geležinkelį, rusų inži-j šalia jų gražiai ir tvarkingai 
nierius geležinkelio mazgu bu-l įrengti gėlių darželiai. Tas 
ves numatęs padaryti seną viskas, rodosi, labai papras 
Viekšnių miestelį, stovintį ta, bet sudaro gražų vaizdą-
gražiam Ventos upės krante,' St. L. 

Nuvykę misijoiueriai į Ar
gentiną, rado tikrai daug lie> 
tuvių, IK t jie neturėjo nei vie 
nos bažnyčios ir nerado tenai 
nei vieno lietuvio kunigo. Vie
tos lietuvių medžiaginė būklė 

ro Rockford, Waukegan, Ke 
no'sha, Raeine, St. Loui*. E o p 0 8 8 Argentinos lietuvių nu*-
ehester, N. Y., Anisterdam, J a i „ d a r k o l e k t o s n e b u v 0 ' . . y r a 

Westfield, Mass., Athol, Wor 
oicster (tiktai Š. Kazimiero 
parapijoje), Cambridge, Bos
ton, Brockton, New Britain, 

Jr 

KAS GIROĖT KITUR 
! ^ 

& 

& 

buvo taip sunki, kad jie ne- Conn., Ansonia, Providenee, 
alėjo duoti nei užlaikymo & L, (Hrardville, Malianoy 

City. — Visose tose parapi
jose aukas rinko Argentinos 
lietuvių misijonierių vyresny-

atvykusiems misionieriams. 
Per daugel metų mūsų atei
viai išbuvę Argentinoje be 
pa'stoviai gyvenančių dvasios sis kun. Jakaitis, ir kai kur 
vadų ir be lietuviškų bažny- i ji pavadavo kitas marijonas 

PIRMOJI LIETUVIŲ BAŽNYČIA 
ARGENTINOJE 

Amerikos lietuviai sužinoję, pralotas Al. L. Krušas ir kun 
kad Argentinoje esama apie J. Paskališkas, kuriuodu at-
trįsdešimts penki tūkstančiai lankė Argentinoj lietuvius ii 
lietuvių gyvenančių labai di-| vietoje patyrė jų skaudžią 
deliame varge, ir kad ji» ne , būklę. 
pajėgia pasistatyti nei vienos! Keturių misijonierių kelio-j misionierių, kun. Jakaitis, grį 
bažnyčios ir net negali išlai- nes išlaidų padengimui (vien ?J0 į Ameriką prasyti šios Ša

čių, jų daugelis taip te Ii nu 
tolo nuo tikėjimo, kad žymi 
dalis virto tikėjimo priešais. 

Nepaisant sunkios būkles, 
marijonų misijonieriai nuspre
ndė pasilikti Argentinoje, lai
kinai gaudami prieglaudos-
prie vietos ispanų katalikų. 
Tačiau, neturint savos bažny
čios, o vietos lietuviams ne
galint jos pasistatyti, vienas 

kyti sau kunigų, sukruto sa
vo tautiečių gelbėti, įprašyda-

tik laivakortė turistinė nuo 
New Yorko j Argentiną kai-

mi marijonų misijonierių te- nuoja pustrečio šimto dol.), 
;i nai apsigyventi ir finansiškai sekantieji Chieago klebonai 

remdami sumanymą pastatyti sudėjo po $300: pralotas Al. 
nedidelę misijų bažnyčią. Dau L. Krušas, kun. Jurgis Paš-
giausia tam tikslui darbavosi kauskas, kun. J. Vaičūnas, 

lies lietuvių pagelbėti savo 
tautiečiams pastatyti nedid?-
lę bažnytėlę Argentinoje. 

- kun. Bronius Vitkus. 
Artimoje ateityje kun. Ja

kaitis dar rinks Argentinos 
lietuvių bažnyčiai aukas se
kančiose lietuvių parapijose: 

NEURITIS PainlnFew 

RheuniatisniH ! 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutc3, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work guiekly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

prašomi patys tą rinkliavą 
padaryti. 

Visas aukas skirtas staty 
bai pirmosios lietuvių bažny 
čios Argentinoje galima 'siųs-

(Tęsinys 6 pusi.) 

KID5' 

m. 

PON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Krūtinės aiOgos, kortos gali Išsi
vystyti | nelaimę, papraslal pa 
lengvėja pavartojus raminančia 
šildančia Musterole. Musterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra "Ouun-
ter-irrita.it." Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «ouUi aptiekose 

LUSTE*TOAM(HVES 
TEETH THE M0ST 

MARVELOUS LUbTER 
AND SMUKLI. 

Reaches decay-ridden "Blind Spots" 
that ordinary pastas, powders . . . 

even water . . . may not enter 
l t ' s herel The raost deligHfully different 
vootli pašte you ever hcard of. \Vhen saliva 
and brush t ouch the N E W foruiula Listeriae 
Tooth . Pašte, supercliarged w»th Luster-
Foam detergent, it instantly springs intq 
an amazinį,' "bubble ba th" that makos your 
mouth tingle with life. So fine it surgos into 
and cleans dangor spots that ordinary den-
Ufrices may never even havereached, Cleans 
and polishos areas where some experts say 
up to 98 % of decay starts. 

Get the big 25^ tube, or better still, the 
double-siae 40^ tube containing more t kan 
Ii pound of tooth pašte. At any drug coun-
ter. Lambert Pharmacal Oo.. St. Louis. Mo. 

TNI NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged 

vvith 
/ 

THE M U L PKIŪE YOU PAY FOR 6EING 

Cueck Below And See If You Have 
AnyOfTheSigns 

įuiveripg nervea can make you old and 
fiaggard looking, eranky and hard to live 
With—can k-jep you awake nights and rob 
irm oi good health, good times and jobs. 

Don't let younalf "go" likę that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made espe-
tially for women. And could you ask for any-
Ihing whose beuents havo been better proved 
»han world-famous Lydia E. Pinkham't 
Vegetabie Compound? 

Let the wholesome herbą and roots of 
f'inkham's Compound help Nature caltn 
your shriekinc nerves, tone up your systera, 
and help lessen distress from female func-
tional disorders. 

U ake a note NOW to get a bottle of this 
time-prov.n P inkhaus Compound TODAY 

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

For the past 60 years Lydia E. Pinkham s 
tfegetabk Compound lias helped grateful 
vomen go "smuing thru" *»vin«» *rjmw 
Why not lei it h«Hp YOU? 

JMHU0NS 

^ 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

Ęį 
Ši bendrovė, kaip mūsų tanta, VTB įsteigta ant 
uaruu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
rangesnes vietos taupyti savo pinigus. 

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

© 
KEISTINO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 

3236 South Hakted Street 
TeL Oalumet 4118 Jos. M. Moseris, Sec'y 

i1^ 
Indfillal k i e k v i e n o t a u p y t o j o apdraust i 

iki 96.0O0.00 F e d e r a l i n e j e | s t a i c o j e . 

Maspeth — bal. 21 d. 
Elizabetb — geg- 12 d. 
Bendrai, aukų rinkimas ei

na menkokai, kadangi pačių mm 

! amerikiečių ekoneminč pade- r^ 
1 tis nėra labai tvirta. Tay> jan 
ne visiems parapijiečiams ir 

j jų klebonams baisi Argenti-
! nos lietuvių religine ir eko 
'nominė padėtis yra supranta-
, ma... nors apie tai mūsų spau 
j doje buvo jau keletą kartų 
; aiškinta. 

Kun. Jonas J. Jakaiti's jau 
virš puses metų pašventė a u 
kų rinkimui Argentinos lietu
vių bažnyčiai, bet 30 tiesiogi
nes pareigos, kaipo misijonie
rių vyresniojo Argentinoje, j t 

verčia dar šią vasarą tena 
grįsti. Tačiau bažnyčios sta
tybai nei trečios dalies dar 
nesurinkta reikalingos sumoo. 
Todėl kle-bonai, kurių parapi-

Kovo 28 d., Darius-Girenas 
Memorial Hali, 4414 So. AVes-
tern Ave. 

Mokėjimas su savo priešais 
išlaikyti kalbos tono ir min
ties ncį žeidžiančią lygsvarą 
liudija to žmogaus pasiauko
jimo dvasią. 

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties ką nors padaryti tobu
lai, tas nepadaro nieko net 
pusėtinai ir toks žmogus yra 

Kovo 29 d., West Side Hali tinginys ir nesąžiningas. 

• - — — - • . 

Klausykite 'Draup' "Mio Programii 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak 

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

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

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 
^ t : # 

w —— ^ ^ 3S 

1 

A 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius; <&*.,£t 

4 'DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakiey Ave., Chieago, 111. -

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakiey Ave., Chieago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New lork. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Fa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų• Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago. 
Illinois. 

"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis Coilege, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi 
nis žurnalab. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chieago, ilanois. 
•• MUZIKOS ŽINIOS" - mėnesinis muziko* zuina 
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. M«*tariu» fl.M. 
L850 Wabansia Avenne, Chieago, 111. 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" - savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 
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Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujo 
1941, meto modelių automobilių. 

806 VVEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victoty 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN EODIN ir FRANK BULAW 
> 

http://ter-irrita.it
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Pirmoji Lietuvių Baž
nyčia Argentinoje 

(Tęsinys iš 5 pus!.) 
ti adresu: Mariau Fathers 

Aukso Grūdeliai 

kau, jog laiko sunaudojimas 
tavo velybesniam gyvenimui 
toks naudingas bus, jog pra-

Mission, Mananapohs CoUeg^ § o k 8 t a v o drąsiausius lūku-
Thompson, ConiL arba pasiųs- rįavinnis. Nesunaudojęs laiko 
ti t į s i o - į Argentiną a c l n s u : j t a i p nusilpninsi save, jog su-
Padres Marianos, Bno. Riva- mokėsi dora labiau, negu ga-
davia 2199, Valentin Alsina, Vl s p f t i Platonas 
A vali., Buenos Aires, Argen 
tina. 

, Meile gaivina išmintį, o iš-
j mintis — meilę — tai svi?-

Tikek manim, kai tau sa- s u s i s r a t a s ? k u r į a m e telkiasi 
mylintieji ir išminčiai. 

M MeterUn1! 

Kas protauja — daug at
siekia; kas maitinasi giliomis 
mintimis — tampa išmintin
gas; kas moka jas įgyvendin
ti — lieka nemirtingas. 

Tinginiavimas padaro dau 
giau nusidėjėlių nekaip kokia 

Geriau nieko neišmokti, ne-
Visiem* amerikiečiams, kle-j „ D*vw myh kaip me.le pa- ^ ^ ^ 

bonams ir jų parapijiečiams.! * * « P * * * > f f į J W m i u ž k o r t i U a išmokti tin 
nuoširdžiai argentiniečių* re-j k a l P b a v a r ą , vie^atauja! ^ . ^ 
miant, veikiai iškiltų pirmoji; k a i P aukščiausioji didybė, vai » 
lietuvių bažnyčia Argentinoje. 
Atjauskime visi savo tautie
čių argentiniečių skaudžią hū-
Wc, gyvenančių po 15 ir dau
giau metų be sakramentų, be 
savos bažnyčios, su visomis iš 
to liūdnomis pasekonirs. Jei 
mes Amerikos lietuviai jų ne
pasigailėtume, kurie esaim 
laimingiausiam? krašte viso 
pasaulio, tai kas tais varg
šą is susi rūpi ns f 

do kaip pirmasis pra<ias, sau
go kaip išganymas, veikia 
kaip galybė, globoja kaipj *»0rs kita nuodėmė, 
gailestingumas. Sv. Bernardas 

Laimė ir gyvenimo pasise
kimas priklauso nuo ne išori
nių priežasčių, bet nuo mūsų 
pačių. Lubbock 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
Iš angliško verte 

Kun. Ant. M. Karu/iškis J 
Mylėtinis norėjo eiti i to

limą šalį pagerbti savo Myli
mąjį, ir jis norėjo pridengti 
save kad kelyje nebūtų be
laisviu suimtas; bet jis nega

lėjo paslėpti ašarų savo aky
se, nė jo išbalusio Ir sutrauk
to veido, nė jo širdies skundų 
ir minčių ir dejavimų, skaus
mu ir liūdesių. Ir tat jis bu
vo kelionėje nelaisvėn suim
tas ir atiduotas kankintojams 
jo Mylimojo priešų. 

Meilė beveik kiekvieną jau
ną širdį užlieja fantastingo
mis svajonėmis, bet taip pat 
ne vieną sielą amžinai pa
skandina. 

Gyvenimas ar mirtis pri-
kteuso nu J lietuvio. 

Oėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankle-
lains. Lai«lutu%ėllfe 
ir Puošimams. 

. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 

Meilė — vulkai o verpetai: 
ką užlieja — paskandina jo 

Užganapadarymas neranda t 
apsibuvimo sieloje kuri godu-i 
mu ėdama. 

i 

Gerbk ir mylėk sielos gro- i 
žį --- dangaus rožių rasos ta- i 
ve maitins. ; 

Kongresmonas B. Frank 
Whelcher, (Jeorgia, kaltina
mas pardavęs 8 pašto pasky
rimus. (Acme t.-lephoto) 

PLATINKITE •DRAUGĄ" išimtį. 

Išmintingasis suvaržė liežu 
vį, kalbėdamas mažiau negu 
mąstydamas. 

Sugriauk amžinybės mintį 
griūna gyvenimo prasmė. 

BUTKUS 
Undertaking Co., inc. 

AVilliain A. Pokomy 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

I r NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL SI 61 

JONAS SAPITAVIČIUS 
. (Oyv. po num. 1814 \Vilmot Ave.) 

Mirė kovo 23 d., 1940, 9 vai., sulaukęs 70 m. amž. 
Gimęs Lietuvoje, Ukmergės apskr., Čiobiškiu parapų 

Žvagakalnių kaime. Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Sofiją, po tėvais 

Beeker, sūnų Joną,seseryčias: Anna ir Elia Kausbilą 
ir daug kitų giminių, o Lietuvoje brolį Vincentą ir 
seserę Ievą Bagdonavičienę, jų šeimas ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj 1735 Wabansia Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiad., kovo 27 d. Iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Mykolo Ark. parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos .pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėta's į Šv. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam? visus gimines, draugus-ges ir 
(pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Sesery&cs, Brolis, Sesuo 
ir Gimines. 

Laid. direktoriai Lachawicz ir Sūnai, tel. Canal 2515. 

Irene Marie Tucker 
(Talkevičiūtė) 

Gyv. 7205 S. Maplewood Ave. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 23 d., 6:50 v. v., 1940 
m., sulaukus 13 metų amž., 
grimus Chicago, UI., vasario 
27 d., 1927. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motina Marijoną (po levais 
Niemeyer), t§vą Juozapą, dvi 
seseris: Gene ir Dolores, du 
brolius — Juozapą ir Thomas; 
senukus Augustą ir Krist. Tu
naitis ir jų šeimyną; Oną Tal-
kevičienę ir jos šeimyną ir 
kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Ave. Laidotuves 
įvyks trečiad., kovo 27 d., 9 
vai. ryto iš kopi. j St. Adrian 
baž., (70th ir Washtenaw), 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionis sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines. 

Visi a. a. Irene Marie Tuck
er gimin&s, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvSse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame: Motina' 
Tėvas, Seserys, Broliai Ir 
kitos Gimines. 

Laid. Dir. A. M. Phillips. 
Tel. YARds 4908. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radi o programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš YYH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimieru. 

GARY, 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. 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS ISDIRBYSTRS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ-
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENETTAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestenn 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. 

* • 

JONAS MICIUS 
Mirė kovo 24, 1940, 7 vaL 

ryto, sulaukęs 70 met. amž. 
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap

skrityje, Luokęs par.. Skliaus
čių kaime. 

Amerikoj išgyveno 4o m<t. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Veroniką, — po tėvais 
Stančaitė, 3 dukteris: Marijo
ną, žentą Stanislovą Zalums-
kį, Juozapiną ir Veroniką, 3 
anūkus; Stanislovą, Robertą ir 
Edvardą, sūnėną Antaną Šim
kau ir jo šeimą, švogerj Joną 
Stančių ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių Amerikoj ir Lie
tuvoj. Namų telefonas Canal 
2009. 

Kūnas pašarvotas J. F. Ra-
džiaus koplyčioje, 668 West 
18th St. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 27 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nuydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
žentas, Anūkai, švogeris, U 
Giminės. 

T^aidotuvių direktorius J. P. 
Radžius, tel. Canal 6174. 

.t 
LAWRENCE 
RASHINSKI 

Mirg kovo 23, 1940. 8:45 vai. 
vak., sulaukęs 22 metų amž. 

Gimęs Chicago, 111. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Juzę, po tėvais Jane-
liunaitę, 2 seseris; Reginą ir 
Lorettą, dėdę Julijoną Jane-
liuną, dėdienę Olgą, dėdę Juo
zapą Rashinskį ir dėdienę Ma
rijoną ir jų šeimą, dėdę Juo
zapą Rashinskį ir jo šeimą, 
dėdienę Ievą Rashinskį (Mil-
waukee, Wis.) ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
3319 So. Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
kovo-Mar. 27. 1940. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į St. Basil par. bažnyčią 
(prie 55th ir Wolcott), kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos u i 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Malina, fa'serys, Dė
dės, Tetos ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. 1*. 
Mažeika, tel. YARds J138. 

on ftIook 
OLDER 
tk f an your years; 

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled herir . . . with hair that i* soft, colorfui. youth-
fikel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol. the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it recondiUons cu it TINTS. 
Se# your hcrircLressff today and say: 

^a/tt&a/vte . . . toiih 
Wrif now for Iree booklet and free advice on your hair problem to 
Joan Clalr. President, Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. New York. N. Y. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III h M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L A N b t DIENĄ IR NAKTĮ 

DV 1 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I I V / \ 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 164G West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 
6*834 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 Simai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

J. LMevičiis 
S. P. Mažeika 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Philips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Vilmot
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KAS GIRDĖT! CHICAGOJE 
D K AJT G A S 

• r 

Velykos šv. Jurgio 
Par. Bažnyčioj 

Bridgtport. — Jo Malony
bes praloto M. L. Kruizo dėka 
ir jo rtpesniu D i d ž i o s 8*1 j ^ j ^ ^ Penktadienyje 
vai«s ir Velyk, iškilmes bu-1 ̂ ^ t a i p g i b u v o p U n a 

, Jurgio par. bažnyčioj. Išeini 
ina darė tik Švč. Sakramento 
bažnyčia. Ten išpuošimas iš 
rodė turtingesnis, bet pritai 
kytas svetimtaučių žmonių. 

vo labai įspūdingos ir malo
nios. 

Didžiajame Ketvirtadieny 
je sv. Mišias 9 vai. atnašavo 
pats J . M. pralotas M. L. Kru 
šas. Po Praefaeijos nutilo var 
peliai, varpai ir vargonai. 
Bažnyčioje užgeso ir šviesos. 
Prisimename, kad Kristui de 
da kryžių ant Jo žar/duotų 
pečių. Bažnyčia ouvo pilna 
žmonių. Ta minia primena 
tuos žmones, kurie raudoda 
mi sekė iš tolo paskui Jėzų 
iki Jtalejimo. Veik visa baž
nyčia ejo prie šv. Komunijos, 
kuria dalijo p«ts pralotas, 
kun. S. Petrauskas ir svečias 
gerb. kun. Antanas Ignotas, 
vienas iš Marijonų misijonie-
riij. Sekė liūdna proce
sija su Švenčiausiu iki alto
riaus, vaizduojančio kalėjimų. 
Tas kalejimas-altorius skęsta 
puošniose gėlėse ir šviesose. 
Per ištisų dienų maldingi 
žmones lanko Kristų kalėjime 
— altoriuje. Kas tik lanke 
kaimyniškas bažnyčias, ta; 
pripažįsta, kad niekur nema
tė puošnesnio Kristaus kalėj i« 

maldingų žmonių. Sv. Mišias 
atnašavo gerb. kun. A. Igno
tas, M.l.C. Viskas buvo su
tvarkyta, kad apeigos ir iš
puošimas darė giliausio gedu
lo nuotaikų. Atidengiamas 
kryžius su merdėjančio Kris
taus kančia. Dalinai sužiba 
šviesos. Apeigose dalyvavo vi
si vietos kunigai. Didžiulė mi
nia artinosi prie kryžiaus ir 
bučiuodami jį sveikino ir gar
bino. Ta minia vaizdavo tuos 
žmones, kurie liūdėjo ant Kai V a k a r e j s p u d i n g a p w n o k s l , 
varijos kalno, kai Jėzus buvo p a s f t k - g e r b v i k a r a g k u n g 

keliamas su kryžiumi. Vaka- P e t r a u s k a s Bažnyčia buvo at-
rinėse pamaldose Kristus bu- 6 m ^ m s ą n a k t į Į r 

vo vaizduojamas grabe skęs- y i s a l a i k a ^^„įį j o j e n e s t a . 
tančiame gėlėse ir įvairiose u a v o 

šviesose, (irabas prie Didžio- j U e 6 V , r e k c i j a p r a s į d ė jo 5 vai. 
ryte. Procesijoje dalyvavo ke 

PrincetOP, Eug. — Dartmoor kalėjime sukilo šimtai kalinių. (Acme telephoto) 

slų pasakė svečias kun. A. 
Ignotas, M.l.C. 

Didžiajame Šeštadienyje ry
tinėse ir vakarinėse pamaldo
se prisilaikyta nuo senai įsi
gyvenusių papročių. Byte bu
vo šventinama ugnis, kurios 

sitaikius progai, atvyk'sime į se pareigose, taip gražiai žy-
parengimus, kad pasianatytr dėtų, kaip kad jis žydėjo, g\-
su maloniais draugais bulva-' venant Chicagoje. Te Dievas 
riškiais ir kitais, pasidalinsi
me gyvenimo įspūdžiais ir 
kasdieniniais vargais. Jonas 
ir Ona Krasauskai pareiškė, 

žmonės sau nešėsi į namus, j tai viską stebės jų numylėtuo-

jo Altoriaus (presbiterijoje) 
baltavo lelijomis ir tviskėjo 
šviesų jūroje. Vakare pamal
domis vadovavo vikaras kun. 

S. Petrauskas. Ėjo stacijas. 
Pamaldose dalyvavo taip gi 
pralotas ir svečias kun. A. 
Ignotas, M.l.C. Antrasis mū
sų vikaras kun. S. Gaučas ne
galėjo dalyvauti dėl ligos. Gi-

mo, kaip mūsų lietuvių šv.jliai sielų sujaudinantį pamok 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Inter-natl Cartoon Co., N. Y. 

.PAMIMMff 5ftCNf r 

lėtas šimtų parapijos moky
klos vaikelių. Vargonai, cho
ras ir orkestrą sudarė tokių 
harmoningų melodijų, jog ro
dėsi to viso aidas turėjo pa
siekti dangų ir patį Dievu 
Majestotų. Žmonįų buvo ku
pina bažnyčia. 

Komp. A. Pocius užsipelno 
didelio kredito už šaunų cho
ro ir orkestros prirengimų 
Velykų šventėms. 

Malonu ir graudu buvo 
švęsti didžių paslapčių dienas 
laisvoje Amerikoje. Bet šiur-Į 
pas ėmė prisiminus antireligi
nes j r antikrikščioniškas šalis. 

"Drauge se laikraščiuose -
ir "Laive" , su kuriais, girdi, 
pasiryžę nesiskirti iki mirties. 

Ar tai nemalonus ir nuošir
dus gražios katalikiškos šei-

laimina jumis ir jūsų gražų 
pasirinktų gyvenimų iki mir
ties. J- K. 

1940 m. Piknikai 
Vytauto Parke 

Šv. Jurgio parap. gegužės 
19 d. ir rugpiūčio 25 d. 

Šv. Kryžiaus parap. birže-
dalies ^° ^3 d, ir rugpiūčio 18 d. 

Nekalto Prasid. P. Š. par. 
ma, bet kartu reikia ir džiaug-Į birželio 30 d. ir rugsėjo 15 d. 

• v 

1S mos pasiryžimas; 
skaudu skirtis su tokia šei-

tis, ir palinkėti, kad ta taip 
kilni šeima, keisdama savo 
gražų miestinį ir varginantį 
gyvenimų į ūkinį, surastų te
nai suraminimų, džmugBiiių ir 
poilsį, kurio jie pilnai užsi
tarnavo.. 

Skaudu duktteltl, kuri ran
dasi Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno tarpe, nemažiau 
skaudu ir sūnui Petrui, kuris 
turi gerų ir atsakomingų "ci-
vil service" 4arDa> kad nega
lės taip dažnai susitikti ir pa-

Įsimatyti, bet kartu ir džiau
giasi, kad galėjo surasti bran
gūs jų tėveliai sau tų džiaugs 

V Ėap. 

Cm* J 
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ftOT *^NG—JUSTT*SHIOrtXBLEl 

Jonas ir Ona 
Krasauskai 
Apleidžia Chicagę 

BULVARAI. — Seniau bu
vo rašyta, kad mūsų žymūs 
katalikiškoje dirvoje ir visuo
menėje veikėjai ir dideli rė
mėjai, Jonas ir Ona Krasaus
kai, sumanė savo šiandieninį 
gyvenimų pakeisti. Ir, štai, 
jųjų troškimas šiomis dieno
mis jau išsipildė. Įsigijos gra
žų 140 akrų ūkį Wisconsin 
valstijoj, kuriame jo žmona 
Ona jau darbuojasi, o patsai] 
šeimininkas, Jonas Krasaus
kas irgi išvyksta ateinantį 
sekmadienį, kovo 31 d. iš bul-
varišjdų. tarpo, kur per dau
gelį metų gražiai darbavosi,1 

darė gyvenimų ir begyvenda
mi susitaupė gražaus turto, ir 
dabar savo senatvei baigti 
pasirinko ramų gyvenimų už
baigti šiai žemiškai kelionei. 

Gimimo P. Šv. parap. bir 
želi o 9 d. ir rugsėjo 1 d. 

Šv. Antano parap. birželio 
16 d. ir rugsėjo 8 d. 

Visų Šventų parap. gegu
žės 12 d. ir liepos 14 d. 

Dieve Apvaizdos parap. bi
rželio 2 d. ir rugpiūčio 4 d. 

Šv. Kazimiero parap. liepos 
7 d. ir spalių 13 d. 

Aušros Vartų parap. rug
piūčio 11 d. ir spalių 6' d. 

"Draugo" balandžio 28 d. 
ir rugsėjo 2 d. 

Lietuvos Vyčių liepos 4 d. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų fugsėjo 22 d. 
mų, kur*io j i £ jį&ško per datr["** Šv. Mykolo parap. liepos 
gelį metų. 21 d. 

Taigi, skirdamas su jumis, ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
Jonai ir Ona Krasauskai, lin- gegužes 5 d. ir liepos 28 d. 
kime, kad jūsų tas gražus gy
venimas naujoj vietoj, naujo-

Šv. Juozapo parap. gegužės 
26 d. ir rugsėjo 29 d. 

^ 

^ 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, i i 
garo kambarius- Suteikiame elektrikiuius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 1662. 

^ MALDAKNYGES 

Sių gerųjų priefcelių nemažai 
pasiges Marijonų Bendradar
biu Draugija ir Šv. Kazimie
ro Akademijos Eiemejų Drau
gija, kurioms jie buvo pašven
tę patys save — jose daug 
darbavosi ir gausiai rėme sa
vo stambiomis aukomis. Ypač, 
jų pasiges šv. Kazimiero Se
serų vienuolynas, kuriam j> 
nai Krasauskai paaukojo savo 
dukrelę. 

Iš pasikalbėjimo su J. Kra
sausku, paaiškėjo, kad, girdi, 
nors ir toliau gyvensime nuo 
Chieagos, apie 118 mylių, bet 
nemanome su visai skirtis ir 
užmiršti čikagieciusj girdi, pa 

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis. .«•> • • .»$2.50 
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais 
virš., paaaksotais lapų kraštais .-. «.$3.75 
Dievo Malonių šaltinis, juod. odos virš* 
raudonais lapų kraštais.•>. •••• •£»!•;• •«w»• • ••* 

.$3.00 
Naujas Aukso Altorius, juodais odos 
virš., paaukrsotais lapų kraštais »«. . . .su- .$1.75 
Angelas Sargas, juod. paauks. virš >-.>...«*•.$1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad., odos viršeliais...:.; w>$1.25 
Maldaknygė ir Baž. Vad., raud. lapu. kraštais 60 
Maldę Rinkinėlis* odos viršeliais sw. • • - ^ - -$1-50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerai* virš •• Wc 

D R A U G O K N Y G Y N A S 
Chicago, 111. I 2334 So. Oakley Avc, 

URIISL 

Write for Fne Book 

light and Morning 
Dėl akių pavargusiu nuo 8«alė% 
Vė|o AT Dulkių, vartokite kelis U-
Sus Marine: Faleo^rkia DUTAIVU> 
slas akis. 
Saugus KOdiklama Ir Brutufoslema. 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ C Ū M P A N Y C ° H ^ T A ^ 

Milijonai randa ši 
švelnų liuosuotoję 
užtektinai stipriu 
Kodėl kai kurie žmonės laikosi seno
viškos nuomonės, kad liuosuotoja* 
turi būti oeakanus — turi būti stip
rus ir turi suerzinti vidurius save 
veikimu? Tai yra. klaida! 
Šiandien niekam nereikia save baus
ti nepakenčiamu, sarginančiu palcng1-
vintoju dėlto, kad šiandien yra Ex-
Lax — liuosuotojas, kuria turi gar-
daus Šokolado skonį. 
Ex-Lax yra užtektinai veiklus vy. 
rims—bet gi švelnus moterims fe 
vaikams. Jis suteikia tikrai gera !*• 
valymą — bet veikia vidurius leng> 
vai, patogiai, be jokių skaudėjimu i| 
nusilpimu. 
Sekite pavyzdžiu milijonu žmonin vi* 
sur. Pasitik&kite šiuo atsakingu Ex< 
Lax — plačiausiai vartojamu liue-
suotoju visame pasaulyje. 10c. Ir 25a 
dėžutės visose vaistinėse. 

SAItiOKITP.S PAMfKiDŽIOJI .lt ! 
(iTslsAKYKIT JI 1'AKKIflANMt * 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! (sidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika-
"E-X—L-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite orišinalio Ex-Ux. 

SSĮĖSŠŠ iflA'i'iviVM 

R A D I O 

Oladys Swarthout, oi^ero? 
žvaigžde, Miami, Fla. vedė 
paradą. (Acme telephoto) 

Dainuos L. K. M. Choras, 
Giimiazistes, Muzika, 
Įdomybes, t. t. 

Primintum radio klausyto
jam užsistatyti savo radio 
ant stoties WGB8 šiandie, 
antradienį T-ta valanda vaka
re ir pasiklausyti visokių [du 
mybių. Lietuvių Kanklių Miš
rus Choras vadovaujant mu/i 
kai J . Kanstavieiui padainuob 
gražių ištraukų iš operetes 
"Valkata Karalius," Gimna
zisčių" rūpesčiai darosi kas 
kart įdomesni pasiklausyti, o 
be to, graži muzika, patyri
mai ir pranešimai sudarys vie 
ną iš gražiausių ir įdomiau
sių valandėlių pasiklausyti ir 
smagiai laikę, praleisti. 

Rep. XXX. 

CONRAD 
Fotografas 

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

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883. 

Res. — ENGlewood 6840. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

f estuvėm, Krikštynom Ir Kito 
kiem Bankleta.ni 8utelkl&m f m 

ia.rua.rtma.. 
I ilnltaTO— FatArna-Tlma* Tįsiem* 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, M?. 

Tel. Victory 9670 

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

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

M. ŽUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. Y. 

1 -

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

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

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

. NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEJIGVAIB IAMOMfiJIMAIB 

Barskis Furniture House, Inc. 
"VBM HOM1 OF F f l » FURNTTURB" BINOB l t M 

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

http://Bankleta.ni
http://ia.rua.rtma


"Draugo" Radio Sikstetas. ftios mergaites pasirengusios 
pagiedoti labai gražias gavėniai pritaikintas giesmes per 
" D r a u g o " radio programa; šį vakarą 7:30 vai. iš stoties 
WGES (1360 kilo.). 

C H I C A G O J IR 
APYLINKĖJ 

VELYKŲ R Y T 4 
rasta nužudyta 61 metų Mrs. 
Petronela Krawczyk, 41224 S. 
State S t Policija ieško seny 
vo vyro, penkių pėdų aukščio 
ir 200 svarų svorio. 

šios Velykos, 
bažnyčion. 

kai aš neinu 
i* 

K A I 
Joseph Callahan, 67 metų, nu 
puolė nuo suolo Desplaines 
St. policijos stoty j , jo netikri 
dantys išpuolė. J is užgriuvo 

Atsakymas Senam 
Bridgeportieciui 

" D r a u g o " 61 nr., kovo 12 
d., tilpo ilga korespondencija 
iš Bridgeporto, po kurija pa
sirašo Senas Bridgeportietis. 

Šioje korespondencijoje yra 
pasakyta daug tiesos, bet ne
visi pareiškimai atitinka tik
renybe. Rašant koresponden
cijas, kuriose yra atpasako
jamos parapijų apyskaitos, 
reiktų patikrinti tas apyskai
tas parapijos vedamose kny
gose. Tuomet turėsime pilnus 
ir tikrus davinius. 

Visų pirma, atėjęs į naują 
parapiją, radau daugiau sko
lų, negu korespondencijoj pa
žymėta. 

Antra — buvęs klebonas 
aptvėrė ne visą nuosavybę 
tvora, tiktai vieną jos pusę 
mokyklos fronte. Tvėrimo iš-

VELYKŲ 
vakare auto traukinio nelai
mėj žuvo keturi high school 
mokiniai, kai jų automobilių 
užvažiavo specijalus trauki
nys. 

ant jų ir susižeidė virš deši- iaj<ias m a n teko sumokėti. 
niosios akies. 

SAULIS ŠPOSAI 

SUSIBARUS 
su vyru, Mrs. Helen Lesce, 
25 metų, 1529 Wolfram St. iš
gėrė nuodų ir vėliau nuvežta 
County ligoninėn. 

• ! 

JACOB ALBORES, 
53 metų siuvėjas, pamažu ne
tekęs regėjimo turėjo mesti 
savo amatą ir nebeįmanyda
mas kaip pasidaryti pragyve 
nimą, užvakar savo namuose, 
9040 Burley ^įve., nusišovė. 

ATSISVEIKINĘS 
su dukterim, Jolin Kozak, 52 
metų nupuolė iš trečio aukšto, 
1800 West 14th St. ir užsimu
šė. Prieš tai jis išleido savo 
dukterį Anna į bažnyčią ir 
pabučiavęs tarė: "Š ta i pirmo-

Sustabdė telefonus ir radio. 
Praėjusį sekmadienį ta rp 10 

vai. ryto ir 1 vai. po piet^ 
Chicagoj neveikė telefonai, te
legrafai ir radio susisiekimas. 
Visa tai įvyko todėl, kad nuo 
saulės pasklydo magnetinės 
srovės, kurios 92,830,000 my
lių pasiekė žemę. 
E. B. Harris. 
Western Union naktinio susi
siekimo prižiūrėtojas, pareiš
kė, tokios magnetines audros 
nesą naujiena, bet ši paskutL 
noji buvusi smarkiausia. Iš jc 
patylimo, šios audros įvyk
stančios du kart į metus: pa
vasarį ir 'rudenį. 
Saulėje tornado. 

Mokslininkų aiškinimu, sau
lėje įvykusi audra, tornado. 
Tai įvyko dėl atsiradusių nau 
jų saulėje dėmių. Dėl to erd
vėj pasklydo elektrinės sro 
vės, kurios žemės pirmiau ne
pasiekdavo atsimušę į atmos
feros sluogsnį apie 30 mylių 
nuo žemės. 

Trečia — bažnyčios taisy
mas po gaisro buvo apmokė
tas iš apdraudos pajamų, o 
dažymo ir puošimo darbas 
buvo apmokėtas iš parapijos 
kasos. 

Ketvirta — korespondenci
joje yra ir kitų smulkmenų, 
prasilenkiančių su tikrais fak
tais, kas kaip tik patvirtina tą 
nuomonę, kad korespondenci
jas rašant, reikia tinkamiau 
tuos faktus patikrinti ir ne
tikslių žinių skaitančiai vi
suomenei neteikti. 

Prel. Mykolas L. Krušas, 
Šv. Jurgio par. kleb. 

Kviečiame vyčių kuopas, ^ P R A N E Š I M A S 
Vardo, Sodalicijos ir visą jau-' 
nimą dalyvauti. Įžanga 35 cen • Labdarių Centro mėnesinis 
tai. susirinkimas įvyks kovo 27 

Lauksime. E.C.F.S. d-> 7:30 vai. vak., Dievo Ap-

DU METUS MIEGANTI 
MERGAITĖ 

Vakar suėjo du metai, kaip 
serga miego liga 4 metų Mary 
Ellen Reardon. Ją galį išgel
bėti tik stebuklai, pareiškė gy
dytojai. 

"Medicinos mokslas nesu
rado dar, kuriuo būdu žaiz
dota plėve, atsirandusi ant 
jos smegenų, gali būti paša
linta, nei kaip nesveika plėvė 
gali būti pakeista*' — pridė
jo gydytojai. 

Bet Mary Ellen\s motina 
nenustoja vilties: "Mes kas
dien meldžiamės dėl jos pa
sveikimo. Mes nepraradom 
vilties." 

O sielos grynumas įgyjamas 
tiktai tada, kada širdis ieško 
tiesos ir valia siekia šventu
mo. Konfucijus 

SScratchinr AJhpv 
Iteh /ast 

*°rquick relief from itching of edema, pimples. 
athlete's foot. scabies, rashcs and other « -
tenally caused skin troubies, use world-famous. 
cooJing, antisepuc, liąuid D. D. D. Prescnption. 
Gre»sekss. stainkas. Soothes irhtatioo and 
tjuickly stopa intense itching. 35c trial botile 
proves it. oryour money back. Ask your 
uruggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

^Itchinr , itrRaitf 
TkisFastWię 

p * l f mtttf MCI 
I^.111.** r I , e f ^"^ i l c h i n* ° f eczema. pimples. 
fHrtf* £oot* "^bies. rashes and otlier ex-
ternaliy caused skin troubies. use world-famoua. 
Coohng, antisepUc, liąuid D. D. D. Prescnption. 
J^f l e S ?* 8 t a i n l e«- Soothes irritation and 
tfliicicly stopa intense itcrung. 35c trial bpttle 
proves it. oryour money back. Ask your 
drugpst today for D. D. D. FKESCHirnOH. 

Kad pasiektumėm dorinės 
tobulybės, turime pirmiausiai 
rūpintis savo sielos grynumu. 

veizdos parapijoje. 

Prašoma 
Susirinkimas 

L. E. K. Federacijos, Brigu- j Prašoma visų Labdarių 
ton Parko 19 skyriaus susi , k u oPU susirinkti. Yra daug 
rinkimas įvyks kovo 26 d., j svarbių reikalų aptarti. Kapi-
parąpijos mokyklos kambaryj nių dienos dideli darbai. 

Marquette Park 
Velykos 
Velykų 'sekmadienį bažny 

čioje buvo nepaprastai daug! dieną, 
žmonių. Buvo pilna per visas 
šv. Mišias. 

Kun. kleb. A. P. Baltutis, 
kun. P. Lukošius ir kun. P. 
Katauskas per pamokslus pri
minė įsigyti dienraštį "Drau
gą". Velykinio "Draugo" 
žmonės nepaprastai daug pir
ko. Gaila, kad pritrūko. Laik
raščio pardavėjai labai apgai
lestauja ir atsiprašo visų. 

PASTABA. Nuo parduotos 
prie bažnyčios knygos, * Drau
go ' ar " L a i v o " pelnas ski
riamas Šv. Vincento dfl Pau
lo draugijai, kuri rūpinasi 
pavargėliais, našlėmis ir naš
laičiais. Tad, visus prašome 
draugiją paremti. Rėmėjais 
gali būti ir vyrai ir moterys. 
Metams vienas doleris. Drau
gijos susirinkimai kas trečia
dienio vakaras, 8 vai. vaka
re. Narys šv. V.D.P.D. 

8 vai. vakare. Kviečiame vi
sų draugijų atstovus dalyvau
ti. Taip pat prašome ir tas 
draugijas, kurios dar nėr a į-
stoję Federacijon, atsiųsti at
stovus. Turime daug svarbių 
dalykų pasitarti. Pavyzdžiui; 
Dainų Šventė, balandžio 21 

Kniečia Valdyba 

Valdyba. 

REIKALAUJA BAUSMĖS 
Už ŽMOGŽUDYSTE 

Valstybės gynėjo padėjėjas 
John Long pasiruošęs reika
lauti kad grand jury kaltintų 
25 meti} motiną Mrs. Aino 
Orgo Tossavainen užmušimu. 

J i jaunamečių teisme per
šovė savo dukters, 4 metų 
Carmen, augintoją Mrs. Bu-
chanan, kuri vėliau ligoninėj 
mirė. 

PAIN IN BACK 
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 wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff. sore, achy. Rub it on thorough-
ly. Feel its prompt warming actjon ease pairr 
brtng soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stam. Money-back guarantee at all drug stores. 

H A M L I N S 

VVIZARD Oi L 
L I N I M E N T I r * 

For MUSCULAR ACHES and PAINS 
RHF.UMATIC P A I N - L U M B A G O 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
f£ANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

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

Užlaikome pilną eilę vyriš
kų marškinių, naltų ir mar
gų, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pa&irinkimą ka
klaraiščių (neekties). 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

CLASSIFIED 

--•SUįž 

— SMAU MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— UM«*l 1IAM-M AUONANCf — 
OUI • I IUHM C t l l f ONLYIM MIW-M*CHINI • I IAtANfll 

TYPEVVRITER 
COMPANY 

ROSERT C. GOIDBLATT, Mono9«r 
189 W. MADISON ST. 

Phone DEARBORN 8 4 4 4 
ESTIMATES-FREE-DEMONSTRATION 

*STAR 

REIKALINGA DARBINI NKfi 
i Patyrusi mergina namų ruošos dar
bui. Paprastas virimas; nSra plovimo; 
l vaikas, 5 metų amžiaus. Savo kam
barį, vania. G^ra alga. Atsišaukite: 
Bitterswa t 8044 

• •m 
S Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

Chicago. m . — Mrs. Aino Orgo Tossavaii*=n, 25 m., kuri 
kaltinama Mrs. Mabel Buchnan, Mrs. Tossavainen 5 metų 
dukters auklėtojos, nužudymu. (Acme telephoto) 

IMP0RTANT! 
•edical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

« GET NEW ENERGY 
women—SNAP 

man likęs a dull. 

If you f—l tfaod out, limp, rit i—, 
moody, depr—c d—tf your MTV«B 
M * eonttantly on edje and you're 
locing your noy friands to more 
nttraetfv*. p«ppy 
OUT OF IT! K< 
. t - . „Į Į. m , Į „ Į . M 

arao, eroaa aomi 
Ali you may need k a good reliablo 

tonic. H m, just try famoui L -̂dia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
mada aapriany for women. Let it 

aatnc juic«s to help digest 
te more wbokaome food 

which your body uaaa direcūy for 
energy to help build up more physi-
cal reaistance and thus help calm 
jittery nervas, leesen female func-
tional distress and gi ve you joyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being. 

Over 1,000.000 women ha ve re-

Corted marvelous benefits from 
inkham's Compound. Results 

should delight you! Telephone your 
drurgist right now for a bot t le. 

V^LL. WORTH TRYING. * 

Iš Brighton Park 
Šokiai 

Lietuvos Vyčių 3b' kp. ren
gia pavasarinius šokius ba
landžio 5 dieną, Dariaus-Gi
rėno auditorijoj 416 So. West-
ern ave., penktadienio vaka
re 8 valanda. 

FOR 
I T C H I N G 

S K I N 

Listen to 

FALAMECH'S 
YO&OSLAV-AMERIGAR 

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

STATION WHIP 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your Dial) 
A n n o u n c e d i n E n g l i s h 

Fe turiug a Program of 

ClASSiMl AND F5LK MUSIG 

i 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa- j j | 
skolas ant namn 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

PARDAVIMUI ©KIS 
60 ak^rų ūkfs, gera žemo ir bu-

dfnkal. Randani Elcgon, Mich. prie 
Rout«> 114. Kaina tik $2,ono.' Atsi
šaukite numeru 3251 So. Emerald 
Ave., Chicago, 111 Tel. Victory 4181. 

LOAfl A88O0LATIOB 
OF CHICAGO 

JU8TIN MACKIEWICU, 

Chartered by U. 8. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHEfc AVENUB 

i V AL.: 9 Iki 5 p. p. Trečlad.: 9 Utl 18:00 p. Seštad.: 9 Ud 8;00 • . • . 
. • — 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garu 
apšildomas; 2 karu medinis gara-
džius; arti 77th ir Green St Turime 
parduoti už labai žema kalną, tik 
$6,300; $1,500 {mokėti, balansą kaip 
renda. H. J. Bluhm, 9114 South 
Ashland Ave., Chicago. Illinoi-. . . 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO F E D E R A L 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ben. J. Kąyanaii'ikas. Raštininkas 

.REAL ESTATE 
Gera proga sumaniam Žmogui Par
duosiu, mainysiu arba išnomuosiu 
geram žmoerui bizniava namą. Vie
ta gera. t inkama del taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adropu: 1801 
South 51st Ave., Cicero. Illinois. 

T Ar kenčiate nieliejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
salina eesema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko-
se. S6c 60c $1.00. zemo 

F C P S M N I R R I T A T l Q N S 

ANGLIŲ 
KAINOS 

ŽEMESNES 
PERKANT 

IŠ 

ROSELAND GOAL CO. 
343 W. 107th Place 

TeL PULLMAN 6776 
Tumonis ir Sūnai, Sav. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

PARDAVTMTI NAMAS 
3 aukštu mūrinis namas. S fletal 
po 6 kambarius; 2 karų mūrinis ga-
radžius; randasi ant 23rd Place, ne
toli bažnyčios. AtriSaukite: B. R 
Pletkievvicz. 2608 West 47th Street 

PARDAvnrn REAL ESTATE 
200 akeriu ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — J6.000.00 
6 pagvvonimų, po 4 kambarius, na
mas $8.000. 
Marquette Parke bungalow $5,000. 
Atsišaukite: 7252 R. CIaremont Ave., 
tel. PRO-«-pect 4030. 

PARDATTMUI NAMAS 
Marquette Parke parduodamas 7 

kambariu bunj?a1ow už pusę kiek 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap
taisyta. Karšto vandenio Šiluma. 37% 
p6dų loaa. 7004 So. Fairfield Ave. 

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

BAIZEKAS MOTOR SALES 
- "U WILL U K E US" 

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai Jreng-
ta tavprna- Tel. CANal 5970. Adre
sas 2259 West 23rd Place. Chicago. 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui 3-fletų namaa Bridge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lao-

PARDAVIMUI BARGENAI 
Marquette Parke. 2 f ietis, mūrini* 

kampinis namas, mūrinis garadžius. 
$8,0000.00. 

13 apartmentų. Renda $476 00 J 
mėnesį. Kaina $16,500. 

10 apartmentų. Renda $4200 1 
metus. Kaina $14,500. 

2 fletu naujas mūrinis namas. 1 
fletas apšildomas $5.000. 

6 kambarių bungalow su fletu 
užpakalyje ir mūriniu garadžiu par
davimui pigiai. 

6 kambariu mūrinis cottage, Ga-
radžius. Apšildomas. $2.000. 

35 akeriu ūkis su sryvullals, ge
rais budinkals ir visais {taisymais. 
Prie Chicagos. Gražiausia ūkis ko
kio dar nesate matę. $6,000 arba 
mainysiu ant namo Chicagoje. 

CHAS URNICH. ( U R M K A S ) 
2500 AVt'st 63rd Street 

Tel. Prospect 6025 


