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Karo veiksmai Europoj? at
skyrė Amerikos lietuvius nuo 
»avo giminių Tėvynėje. Susi
siekimas, net laiškais, pasida
rė sunkesnis. Bet ir pats mū
sų brolių gyvenimas Lietu
voje del karo pasunkėjo. Pir
miau teikiamos pagalbos jie 
nesulaukia iš savųjų, iš Ame
rikos. Nepamirškime pasiųs
ti dovanėlių Velykoms. 

Iš Kauno man rašo: "Žie
ma šiemet nepaprastai šalta, 
gili, pastovi. Visą sausio mė
nesį ir jfiabar (vasario vidu
ryje) kasdien 20-30 laipsnių 
šalčio. Jokio atodrėkio. Kuro 
nė už pinigus, ypač eentrali-
niam šildymui kokso, negali
ma gauti. Kambariuose sėdi-
su skrandomis apsisupę, nes 
tik šiaip taip galime pa
laikyti centralio šildymo ir 
vandentiekio įrenginius, kad 
nesušaltų". 

Speigas ištiko New Yorko valstybę 
V E L L K 0 3 BALTUOSE RŪMUOSE 

Tokia šiemet žiema buvo 
Kaune. Kaimuose ji buvo 
smarkesnė. Bet žmonės rami
nasi. "Viskas būtų pakenčia
ma, kad tik karo viesulas 

Prezidento Roosevelto žmona patikrina susirenkančių 
priešais Baltuosius Rūmus vaiku Velykines rakšteks. Kiau
šinių ritinimai neįvyko, nes veja buvo stipriai įšalusi 

VARŠUVOJ AREŠTUOTA 
2,000 LENKU, ŽYDU 

PARYŽIUS, kovo 26. — Ii 
Varšuvos gauta žinia, kad na
ciai ten vykdo masinius inte 
lektualių h\ profe'sonalų žuno-
nių areštavimus. Areštuojami 
dvasiškiai, advokatai, mokyto 
jai, inžinieriai ir kiti. Pasku
tines dvi savaites, sakoma, a-
pie 2,000 asmenų išnykę iš sa 
vo namų. 

Nacių policija, sakoma, ga
tvėse sulaiko įtariamus asme
nis ir patikrina jų pasus. Iš 
pasų sužinoma, kas jie yra. 
Net Raudonojo Kryžiaus žen-i 
klus devį gydytojai sulaikomi: 

UŽPUSTYTA MIESTAI, 
MIESTELIAI IR KELIAI 

Ištikta ir Rytine Kanada; 
penkiolika asmenų žuvę 

NEW YORK, kovo 26. — vakarinę Massachusetts 
Po speigo šiandien padangės šiaurinę Maine dalis, 
pablaivėjo. Nukentėjusiai vai Ne\v Yorko valstybėje 

BRITAI REIKALAUJA 
PAAŠTRINTI KARĄ 

LONDONAS, kovo 26. — 
Diplomatiniam karui iš Suo
mijos nusisukus į Balkanus, 
Londono spauda susimetė rei
kalauti vvriausvbės ':ukelti 

[griežtesnį be jokio pasigailė-
\ u- i" r • A 4. T - T Tv. ~ T " "T"*' . ^[jinio karą jHiefi Vokietiją 
stybes daliai duota proga is-į skaudžiausia ištikta WyominKl „-__..... • . « - . . - . -ikasti iš pusnynų. apskritis. Neturima pakanka

mai priemonių sniege žerti j 
nuo kelių. Nė rogėmis važia ' 
vimas neįmanomas. 

NEW YORK, kovo 26. — 
Žiemos speigas nepaprastai 
skaudžiai ištiko aukštąją. New 
Yrorko valstybės dalį ir žemu-
tinę Rytų Kanadą. Praneštą, j k i r s t i n u o a p y l i n k i l } < 

kad ko panašaus nebūta per 
52 metus. 

Apturimomis žiniomis, ke-

POPIEŽIUS PRIIMS 
VENGRIJOS PREMJERĄ 

I>idįjį 

ir kvosiami. Įkalinta daug ka, _. ... 
• ... . . . v T r. • I liohka asmenų žuvę. 
tahkų kunigų ir žydų rabinų. . / . . 

Miestai, miesteliai ir sody-
Varšuvoje leidžiamas nacių bos užverstos supustyto snie

go kalvomis. Užblokuotos gat
vės, visi plentai ir keliai. Dau 
giur neprivežamas pienas ir 
reikalingiausias maistas. 

j vokiškas laikraštis bando aiš-

ROMA, kovo 26. 

(Acme telephoto). k i n t i> k a d areštavimai vykdo
mi ryšium su susektu sąmoks
lu prieš Vokietijos valstybę. 
Tai tik prasimanymas. Naciu 
tikslas yra išnaikinti visus 
žydų ir lenkų šviesuolius, pri 
slėgtų minių tautinius vadus. 

nepaliestų ir mūsų Tėvynės. I Šeštadienį č i a atvykęs Vengri PRANCŪZU KAREIVIAI Tada viskas būtų žuvę. Kol j jos premjeras grafas Paulius 
kas pavojaus nejaučiam. TikTeleky vakar ilgiau poros va-

* viskas: maistas, ku ras me-1 landų tarėsi su Italijos užsie-
•—'• iftMgOk smarkiai brangsta" nhi reiknrn ministru Oram 

Šiandien tariasi su pnenijeru 
Amerikos vokiečiai ir jų 

draugai smarkiai užsipuola 
Mussoliniu. Šventasis Tėvas 
Pijus XTT ketvirtadienį pri-

GRĮŽTA Į ŪKIUS 
.PĄRYŽil 'S, kovo 26. -

Auštant pavasariui Prancūzi 

Kariniai specialistai spau
doje pareiškia, kad Anglija 
su Prancūzija taip šaltai ka
riaudamos, kaip iki šioliai y-
ra, nieko nelaimės. Santarvės 
valstybės turi imtis griežtes
nių priemonių prieš Vokieti
ją. Sako, arba turi jos panei-

K a i k u r pienas bandomas! S t į k a i k u r i u valstybių neu-

Syracuse, Utica ir Roches-
ter miestai sniego kalvomis at 

vežti rogėmis. Policijai įsakvJ. t r a l i t e t& a r b a į s imest i bora-
ta neleisti iš miestų važiuoti. Parduoti Vokietijai skiriamo 
automobiliais. Nes važiavimas. ž l b a l ° krovinius ir Vokietijos 
toliau neįmanomas. Visais pa P m m o n ^ s centras. 
keliais riogso šimtai užpustv-! Specialistai nurodo, kad Vo 
tų automobilių. Sniego pūgai k i e t i J a . v r a . ^ ' v a ; H 3 t l e r U ! 
juos ištiko važiuojant. 

Visur padaryti milžiniški 
Speigo viena banga ištikoi medžiaginiai nuostoliai. 

Angliją, kam iš pašto siuntų ims grafą Teleky. 
išimanti į Vokietiją siunčia^ S l l ž i n o t a , Vengrijos premje-
mus pinigus. Tokių P«migu | r as t e i r i a u j a s i , k a s v r a M u . 
Anglija atėmusi per 6 kar0 j s s o l h u o s u t a r t a g u H i t l e r b a . 
mėnesius. 14-17 milijonų d o - j M d i e n j i e m s s u s i t i k u s Bre-
lenų. J kitas šalis s i u n ^ a m i e j n n e r i o p a r , j o j e M i n i s t r a s a 

n pinigai paliekami. Tik vo-\ j a m ^ ^ k a d n i e k o y p a , J^J^? 
k i l i a m s siunčiamieji atima- t i nesutarta. Sako, Itali ja '3 ™ T ^ . . ™ . 
ml Kodėl! K«o tofeta*. J^^nwąįnBd^ "iJkerinoti ^ ° s - ^ r **£"* 

r A.,v , « •! . ! k a d jie grjztų Į savo ūkius n 
ir matvti , kas toliau veiksis; . . . , 

. j stengtųsi ko geriausiai juos j 

BOLIVIJOJ SUSEKTAS 
SĄMOKSLAS 

LA PAZ, Bolivija, 26. — Su
sektas priešvalstybinis sąmo
kslai, kuriam įvelta ir dalis-

KOVOJA U2 "PURVO" 
FONDŲ IŠLAISVINIMĄ 

SPRINGFIELD, UL, kovo f 
26. — Teismo nuosprendžiu 

kariuomenės. 

Ištikimoji kariuomenė čia 
saugoja prezidento rūmus ir 

jos vyriausybė pradėjo rūpin
tis gyviausiuoju ir svarbiau
siuoju šalies reikalu — žemė> 
nkiu, kad karo laiku nepri 
trūktų gyventojams maisto,! valdines jstaigas. 
kad ko daugiau namie — sa
vo šalyje, būtų sukeltas javų 
derlius. 

glija kariauja su Vokietija ir 
abi iptfsės stengiasi kitą su-
silpnyti, įveikti. čianti 

Sužinota, Italija nieku bū-
Kas valdo Amerikos t u r t u s ? ; ^ n e n o r į . ^ ^ k a r a n fr vi_ 

J. R, Barr nurodo, jog 1935 j f i w s a a p r i e m o m , m i s v e n g s įsi-
m. Amerikoje buvo 250 di-*, .v. 
, v . . _ . ,kisimo. džiųjų korporacijų. Tvartu su 

on pašaukti 
jauni ūkininkai dabar iš tar-

tomobiliai ir sunkvežimiai ne 
vartojami. Kaltinami geležin-

. ..„ 0 _ a t kelki, kurie neįstengia išv-er 
Europoje. Nusistatymo n e k e i - Į ^ , ^ k a d g n l a i ] k t i g e r Q d e r . Į ' ž i o t i ^ g k y g t o i o ž i b a i o . 

bahikuose yra užareštuota apie 
200,000 dolerių ''purvo fon
dų", surinktų iš valstybės tar 
nautojų ir darbininkų ir skir
tų partijos politinei kampani

jai. Sangamon ajpskrities apy-
j gardos teisėjas L. ė. Stone 

MAŽIAU LIETUVOS 
| ARKLIŲ Į LATVIJĄ 

KAUNAS. — Anksčiau ar
klių ekspertas į užsienį pa
siekdavo didelius kiekius. Bet 
šiais metais nenumatoma daug 
arklių eksportuoti, nes ir pa
čiam kraštui daugiau reikia. 

trankosi visais pasieniais ir 
įgija naujas kariavimui eko
nomines priemones. O Angli
ja su Prancūzija, kaip ir mie
godamos kariauja. Nei ener
gijoj nei reikiamo veiklumo. 
Tas nepakenčiama. Visuome
nė reikalauja vieno iš dviejų: 
arba karas griežtai turi būti 
vykdomas, arba turi •būti nu
trauktas ir daroma talka. Ka-/ 

į daugi vyriausybė neturįjoasi-
rvžimo su Hitleriu turėti ko-
kių nors santykių, turi griež
čiau be jokios atodairos vesti 
karą. 

MEKSIKOJ STINGA 
GAZOLINO 

' ' injunetiouu'' uždarė 
fondus, kuria šiandien l « W [ B ^ r į e ^ Į " ^ į 

°^ | Latvija, susirūpinusi negalė-

primai*y rinkimus yra didžiai 
GUADALAJARA, kovo 26. | reikalingi. 
Čia neturima gazolino. Au-j Viešųjų valdininkų advoka-

dėjus, jos valdė $114,914,200,-
000 dol. turtą. 

Iš ju 8 grųpe's: Bostono, 
Rockfellerio, Du Pont, Kubn 
Loeb, Meliono, Morgano, Clii 

100 MILIJONŲ DOLERIŲ 
PENSIJOMIS IŠMOKĖTA 

liaus. Kai valstybė turės pa
kankamai maisto, viskas ge
riau seksis ir kare su priešu. 
Neturint pakankamai maisto 
yra pavojus. 

LIETUVOJE 11 VYSKUPŲ 

I 

Katalikų spaudos biuras in 
formuoja, kad šiuo metu be 

| penkių vyskupijų valdytojų 
Stebėtojai įvertina šį vals-fir šešto vyskupo koadjuto-

tybės apdairumą. Šimtai tūks
tančių jaunų vyrų laikinai ipa 

SPRINGFTELD, 111., kovOj leidžiami iš tarnybos. Jie bus 
r 5^ 26. — Senatvės pensijų mokė 

ca^os ir Clevelando valdė! J i m o viršininkas F . C. Kettle 
53% visų, korporacijų turto praneša, kad nuo 1935 metų iš 
t y. $61,025,000,000 dol. Reiš- valstybės iždo išmokėta 100 
kia, k?Hų šimtų turtuolių ran milijonų dol. pensijomis. Iš 
koše buvo visos Amerikos e- tos sumos puspenkto nuošim-
konominio gyvenimo vadyba čio tekę pensijų tvarkymo ftd-j. 

pašaukti, jei prasidės kovos. 
Kol kas dabar karo fronte vi
sur ramu. 

REMKITE, SKLEISKITE 

Įriaus, dar y r a vienuoliai ma
rijonai, arkivyskupas Karevi
čius ir vysk. Bučys, be to 
vysk. Matulionis. Dabar no
minuotas dešimtas vyskuipas 
Borisevičius. Priskaitant Vil
niaus vyskupą, arkivyskupą 
Jalbrzykovskį, dabar Lietuvo 

tas E. Burke šiandien kreipės 
minėtan teisman ir argumen
tavo už "injunetiono" panai
kinimą. Taip pat reikalavo 
"injunetiono" iškėlėją Stes-
kal patraukti tieson dėl jo kon 
tradikcinių liūdymų. 

Steskalo pastangomis "pu r 
vo fondai" uždaryti. Steskal 
yra buvęs valstybės policistas. 
Jis sakosi į tą fondą sumokė
jęs 168 dol. ir nori tuos pini
gus atgauti. 

iš Lietu
vos tiek arklių, kiek anks
čiau, Latgalijoj ir kitose vie
tose ruošia arklių turgus, kad 
Latvijos ūkininkai galėtų ap-

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ! je yra 11 vyskupų. 

192,455 PAVARDĖS 
IŠBRAUKTA IŠ BALSAVI
MO LAKŠTŲ 

IŠPAŽINO SUDEGINA 
ŽMOGŲ SU NAMAIS 

ROCKFORD, 111., kovo 26. 
— Kovo 8 d., naktį sudegė na 
m ūkas. Jo griuvėsiuose ras
tas savininko Ft. Fablbeck, 

sieiti kiek galint be Lietuvos142 m . , susvilęs Lavonas. Poli-
arklių, kurių mažiau beįvešJ c į j a emė tirti ir suėmė kelis 

įtariamuosius. 
Dabar pranešta, kad WPA 

darbininkas Frank Knoll iš
pažino, kad jis su savo bro
liu ir kitu vyru namus pade
gę ir Fahlbecką sudeginę. Na 

mes ūkiui tiek Latvijoj dabar l m l k « ' sudeginimu norėta už-
i n J b u s didesnis, kadangi dėl va-A2*1^1 žmogžudyste. 

Knollio brolis ir kitas vy-
tes žmogžudys

tės. 

Vis dėlto Latvijos ūkininkai 
nenustoję vilties ir ateity 
gauti arklių iš Lietuvos, ku-
rie esą latvių ūkiui labai tin
ką. 

Arklių pareikalavimas že 

ir kontrolė. 

Amerika nėra privačios ini
ciatyvos kraštas ekonominėje 
srityje, nes atskiros piniguo
čių grupės valdo ir tvarko 
krašto turtus. Šią būklę p. J . 
R. Barr vadina "privatus ko
lektyvizmas". 

Amerikos žmonės "ameri
koniškai" geria svaigalus. 
Karčiamos atdaros kiauras 

ministracijai. Kitais žodžiais, 
pensijų ėmėjai iš kiekvieno 
skirto jiems dolerio gauna tik 
95.5 centus. 

Kettle sako, kad sausio mė
nesį pensininkai patikrinti ir 
iš 137,512 išbraukta 2,154 pen 
sininkai. 

ras Reynaudas šiandien per 
radiją atsišaukė į šalies gy
ventojus — prancūzus. J is pa 
žvmėjo, kad kiekvieno prancū
zo pareiga yra rūpintis karo 
vykdymu ir padėti vyriausy
bei laimėti karą. 

Iš jo kalbos suprasta, kad 
vaikams, įpratina jaunimai susirūpinti tautos sveikata, jo vadaujama vyriausybė e-
girtuokliauti. Vienais metais blaivybe ir bujojamu vargu. 1 nergingai imasi pasmarkinti 

J . A. V. žmonės išgeria dn 
tūkstančius milijonų galionų 
svaigalų, t. y. apie 15-16 ga-

dienas—naktis, parduoda svai lionų tenka kiekvienai ameri-
galus nepilnamečiams ir net! kiečio gerklei. Laikas būtų 

Reynaud pranešė, prancūzu 
pareiga dėtis prie karo vedimo 

PARYŽIUS, kovo 26. - 1 karą taip, kad priešas pajus 
Naujas Prancūzijos premje-l tų karo vedimą. 

Reynaud sakė, kad kilus 
prancūzų vyriausybės krizei 
Vokietija džiūgavo. I r tai ji 

Rinkimų komisionierių boar 
das iš balsuotojų pilie*eiij laks 
tų Chicagoj ir 9 priemiesčiuo 
se išbraukė 192,455 pavardes. 

romųjų me'džiagų stokos nei. 
tiek gali būti pritaikyta mo- l r a s &sig«» 
torizacija, kiek anksčiau. 

MAURETANIA TIES 
PERKASO ZONA 

Anot Frank Knoll, jie visi 
keturi po dienos darbo girta
vę. Iš Fablbecko atimta 7 do-

įleriai. Kilo muštynės. Fahl-
CRISTOBAL, Panamos per beckas permuštas ir jie paė-

kasas, kovo 26. — Čia susto-! m c jį j j 0 namuką. Jie ma-
jo britų keleivinis laivas Mau;nę> ^a(į Falilbeckas negyvas. 

Ateinančiuose "primary'>|retania.' Šiandien jis perkasu K i l o b a j m ė . Tad jie tą žmogų 
rinkimuose jie negalės balsuo- Į nusikelia į Tikriąjį vandeny-, a p l i e j e kerosimi ir išeidami 
ti. Paduotais adresais jų ne
surasta. 

PRANCŪZŲ AMBASADO
RIUS IŠVYKO PARYŽIUN 

ROMA, kovo 26. — Pran-
bandė panaudoti savo propa-Tcūzijos ambasadorius Italijai 
gandai. Bet greit nusivylė j Andre Francois-Poncet vakar 
Nes Prancūzija kaip buvo, j išvyko į Paryžių su praneši-
taip ir yra vieninga. jmais apie Italijos nusistaty 

Karo laiku visi prancūzai 
turi eiti sau skirtas pareigas 
sakė premjeras. 

ną. Plauk's Australijos link. 

Keleivinis garlaivis Queen 
Mary yra per didelis paraikei 
ti perkasu. Jis turės apiplauk 
ti aplink P. Ameriką. 

namukus padegę, kad tuo bū
du užtrinti piktadarybę. 

mą. 

KETURI POLICISTAI 
NETEKO VIETOS 

Iš Cbicago policijos depar
tamento tarnybos vakar paša
linti keturi policistai, kurie 

CHICAGO SRITIS. — De-j sudarė vadinamą "morals 
besuota; numatomas sniegas, sąuadą" ir užsiėmė rakietu 

ORAS 
gal lietus; kiek šilčiau. areštuodami nekaltus žmones. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
Saulė teka 5:42, leidžiasi Su jais veikė keli advokatai. 

6-09. 'Visi bus patraukti tieson. 

t 
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negalina, 
jei neprašoma tai padaryti i: nepriaiunčiama tam tiks
lui pasio Senklu. HeOakci^a pasiiaiiio aau teise taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuo&utroa Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei gailina raSomaja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijos 
uukrastin nededamos. 

Skelbimu kainos prisiunčiamos nareikalavua 
Kniered as ttecvnd-Ciass Mattcr Marcb Si, 1¥1«, at 

Cnlcago, Illinois Lnder the Act o t Marcb t, 1*70. 

Rengiamės prie balandžio 21 dienos. 
Kodėl prie jos rengiamės, musę skaityto

jai, berods, j au žino, nes vienas redakcijos 
personalo naiys gabiai ir gyvai tą diena po-
puierizuoja. 

fckelbiame, kad balandžio 21 diena — Chi-
cagos lietuvių dainų diena, kuria rengia pa
rapijų chorų sąjunga, mūsų dienraščiui pa
dedant, 

bakoma, kad Lietuva y ra dainų šalis. Ne 
vienas žymus ki tatautis , lankiusis Lietuvoj, 
pabuvojęs miestuose ir kaimuose, y ra pripa
žinęs i r viešai pakakęs, kad lietuvių tau ta 
y r a dainuojanti tauta. 

Lietuviai dainuoja sunkų darbą dirbdami, 
dainuoja ne t ik džiaugsmo, bet ir liūdesio va
landomis. 

Nėra kalbos, kad ta i graži tautos ypatybė. 
Tai t ikra Dievo dovana. 

Amerikos lietuviai ta ip pat mėgsta dainą 
i r patys dainuoja. Jei patyrinėtume, t ikrai 
surastume, kad ne viena ki ta tautinė grupė 
Amerikoj neturi tiek daug chorų, chorelių, 
kiek tarime mes, lietuviai. 

Tuo galime nuoširdžiai didžiuotis. 
Nekartą šioj vietoj buvo pasakyta, kad 

mūsų chorai y ra suvaidinę didelį vaidmenį 
tautinės sąmonės kėlime i r lietuvy ces išlai
kyme. 

Ypač didelį vaidmenį i r šiuo i r kitais at
žvilgiais yra suvaidinę parapijų chorai. Tie
sa, jų pirmaeilis tiksiąs yra oaznyčioj gie
doti, žmonių pamaldui&ą kelti. Bet neuž-
mirškim, kad ir " P u l k i m ant keUų", ir 
' Š v e n t a s D i e v e ' , i r "Mari jos g iesmė" , ir 
kitos lietuvių autorių giesmės lietuvį dažnai 
ik i ašarų sujaudina, nes jos jam primena se
nąją Tėvynę. 0 kas daugiau, jei ne parapi
jų chorai, liaudies dainų ir, apskritai , lietu
vių kūrinių yra išdainavę? 

I r ką ta i reiškia, t ikrai aiškinti nereikia. 
Reikia t ik džiaugtis, kad chorai, subūrę 

aplink save Amerikoj augusį jaunimą, lietu
viškai dainuoja i r tai dainuoja ne iš prie
vartos, bet savo laisvu noru. 

Tai aiškus lietuviškumo ženklas. Vadinas, 
i r mūsų jaunimas y r a dainuojantis jaunimas! 

I r ačiū Dievui! 
Kol jaunimas lietuviškai dainuos, lietuvy

be nežus. 
Dėl to ir žiūrėkime, kad mūsų jaunimas 

dainuotų. 
Duokime jam progų lietuviškai dainuoti, 

paaks tinkime. 
Gal ne vienas iš mūsų skaitytoju, pama

tęs, kad Draugas ' sykiu su chorais kon
certą rengia, pamanė sau — k:kį biznį ' ' Drau 
gas tu r i į dainų reikalus kištis? 

Atsakymas aiškus — Draugas nori su
stiprinti chorus, juos paakstinti , nori suda
ryt i jaunimui daugiau progų lietuviškai dai
n u o t i 

J u k ta i gražu ir kilnu. 
Chicagos lietuvių visuomenė, nė kiek ne

abejojame, tas i r mūsų: i r ypač choru pas
tangas giliai įvertins ir parems. Balandžio 
21 d. j i gausingai atsilankys į LIETUVIŠ
KOSIOS DAINOS ŠVENTĘ, kad pamatyt i 
mūsų dainuojantį jaunimą ir pasiklausyti. 

• » • 

Henry Ford I I . automobilių industrijos 
magnato Fordo anūkas, dabar mokosi kata
likų tikėjimo tiesų ir netrukus priims kata
likybę. J a m instrukcijas duoda garsus radio 
kalbėtojas prelatas Fulton Sheen, Katalikų 
Universiteto profesorius. 

APŽVALGA 
Džiaugėsi 

Kan. P . Dogelis " X X Amž." rašo: kk&ų 
metų 16 vasario diena buvo švenčiama itin 
džiaugsmingai. N<ot sustingusio ir atšalusio 
lietuvio patrijoto dvasia negalėjo atsilaikyti 
prieš kylantį jo širdyje entuziazmą dėl Vil
niaus atgavimo. 

44 Kadi jo bangos atnešė mums mūsų bro
lių Amerikos lietuvių suruoštą Bostone va
sario 17 ir 18 dienomis paminėjimą .Lietu
vos garbei. 

"fcunku buvo sugaudyti t rumpas radijo 
bangas. Geriau pavyko išgirsti vasario J-7 
dienos minėjimą, surengtą Amerikos lietu
vių katalikiškų organizacijų. Ne viską aiš
kiai galima buvo išgirsti, ypač pavardes. 
Bet kokiu įdomumu klausėmės ar t i prie ra
dijo aparato prisiglaudę — aš ir vūsi mano 

A. Skirius 

Metai Klaipėdos Netekus 
Lietuvių tautai tenka per

gyventi daug skaudžių mo
mentų. Per šimtmečius didžio
sios kaimynines tautos, nesi-
skaitydamos nei su tarptau
tine teise, nei su teisingumu, 
skriaudė lietuvių tautą. J a u 
12-13 šimtmetyje pavergia 
lietuvių tautos dalis — prū-
fcus, latvius ir juos nutauti
na; vėliau, susilpnėjus lietu
vių vieningumui ir kunigaikš
čių galiai, rusai vokiečiai ir 
lenkai užgrobinėja mūsų val
stybės teritorijos dalis, kol 
pagaliau Lietuva sujungiama 
su Lenkija (Liublino unija) 
Po šios unijos ištinka skau
dus smūgis - Lenkija ir Lie
tuva kar tu 

pilies), o kardininkai nuo 
Dauguvos upės (Rygos pilies^ 
pradėjo kovą prieš lietuvių 
ta.utos gentis: sembus, sūdu
vius, narduvius, skalvius, že
maičius ir kuršius. 

1252 m. kryžiuočiai, norė
dami atskir t i dešinėje Nemu
no pusėje esančitis kuršius ir 
žemaičius nuo kairėj Nemuno 
pusėj esančių skalvių, sembų, 
nadruvių ir sūduvių, pasista
tė dvi pilis: Klaipėdą (prie 
Kuršių Nerijos i r Kuršių Ma
rių susijungimo su Baltijos 
jū ra ) , ją pavadino Memel-
burg, o mes vadiname ją isto 

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI 

KLAUSIMAS. Lietuviški 
balšavikai visur ir visuomet 
zirzi prieš karą, o tuo tarpu 
Sov. Kusija privertė Lietuvą 
priimti negarbingas sąlygas, 

švenčiant Lietuvos nepriklau
somybę, salėje vieno jų vei
kėjo moterį netikėtai užpuolė 
didelis ir baisus kosulys, ir 
taip ją, vargše, per visą pro
gramą kankino, kad publika 
daugiau į ją, negu į esančius 
ant steidžiaus vaidintojus žiū-

rikų vardu "C leupeda" ; I r i * * 1 te8%. ^ l y g a s priimti. 

taip pat Latviją, Estiją, o r e j 0 . 
Suomiją net užpuolė, kai at-į P o „ąfryjj,,, a n t r y t o j | r a s 

sutikęs vienas pažįstamas ne
laimingosios, kosulio ištikto-

namiškiai. Kiekvienas kalbos žodis, Kiekvie
nas dainos posmas smigte smigo į mūsų šir-jdžiųjų 
drs ir iš akių apaudė džiaugsmo ašarą. Bos-. Liūdniausias ir tamsiausias 
tonas - Kaunas! Amerika - Lietuva! Koks lietuvių tautos laikotarpis y-
tai tolis! įsivaizduoju sau mūsų mylimus bro
lius ir sesutes, toli už jūrių marių už maru-
žėlių 'gyvenančius, kruopščiai ruošiusius Lie
tuvos garbei šį minėjimą. 

"Gi rd ime Tautos himną. Tai minėjimo 
pradžia. Lig ka's kelte keltų sustoti. Pa t s 
instinktas verčia pagerbt i Lietuvą atsisto
jant . Minėjimo rengėjas balsiai aiškiai svei
kina visus užsienio lietuvius. Kaip malonu! 
Anot Tautos liimno žodžių — visų — vieny
bė težydi! 

44Kaiba kun. V. Kalbėtojas kalba drąsiai, 
iškalbingai, nuoširdžiai, su viltimi į Dievo 
Apvaizdą. l tgk+4*L 

"Choras gieda "Leisk i t į" T ė v y n ę ^ Vėl 
kalba — jau ki tas asmuo, ir vėl choras. Bu
vo kalbėta ir angliškai. Tas supyniiuas kal
bų su muzika ir daina daro minėjimą ne
nuobodžių. 

"Da inų reper tuaras perdėm persunktas il
gesiu Tėvynės. 

"Užbaigoje padainuota " S u Diev Lietu
v a " . Pranešėjas baigdamas minėjimą siun-

ra jos, ajpie pusantro šimto 
metų vergavimo Rusijai ir 
Vokietijai. 

toj yra Jurbarkas ) . 
Lietuviai suprato didelį pa

vojų i r sukilo, sudegino pilis 
ir vokiečius išvijo už Preg-
liaus upės. Bet per 13 metų 

Didysis Kara i suardė i m p c vokiečiai numalšino sukilimą, 
rialistinių, didžiųjų va ls tyb ių! 1 2 7 4 m - u ž § l u § « k a l v i U i r ne
galią ir atnešė laimės k i b i r k š - j d r u v i u ž e m e s > ° 1 2 8 3 m- S a i u -
tėlę mažosioms tautoms. 1918 t i n a i P° i l ^ o s k o v o s P a v e 1 ^ 
m. vasario 16 d. Lietuva vėl « u d u v i u s - K o 1 * » pietinės Ne
tapo laisva, nors už tą laisvę 
reikėjo kovoti, ja i daug dar
bo ir pajėg-ų paaukoti. Štai 
ir tuo trumpu nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpiu lietuvių 
tautai reikia pergyventi labai 
liūdnų momentų: 192D m. spa
lių 7 d. — Vilniaus krašto pa
grobimas, 1938 m. kovo 17 d. 
Lenkijos ultimatumas, 1939 
m. kovo 22 d. Klaipėdos kraš
to atplėšimas nuo Lietuvos. 

Prūsų lietuvių likimas 

muno pusės lietuviių gentis 

antrąja pilį kiek aukščiau! K a į P ******* tokl lietuviukų 
irtu pasidalinamos di- prie Nemuno ir ją pavadino » m l s a v i kų zirzėjimąf Pupa. gįog paminėjime, moters vyrą 
kaimyninių valstybių. |(Jeorgenburg (dabar toj vie-| ATSAKYMAS. Tavoršciai, paklausė: 

gal, yra žinoma, kad bedie-, __ Tur būt, tavo žmona va-
viai, taigi ir balšavikai, yra kar buvo didelį šaltį paga-
atžagareiviai, nors jie save 
vadina pirmeiviais. J i e atža, 
gariai galvoja, atžagariai šne
ka, atžagariai veikia. Prikluo-
dui, užpuolimą ant Suomijos 
lietuviški bakšavikai vadina 
suomių demokratijos gynimą 
nuo kapitalizmo. Baisiausi 

vus, kad taip labai salėje ko
sėjo I 

— Visai ne. — atsakė vy
ras. — J i vakar dėvėjo ką tik 
nusipirktą naują skrybėlaitę. 
Kosulys buvo tik priežastis 
atkreipimui kitų dėmesio, kad 
jos naują vėliausios mados 

balšavizmo užveistą Rusijos ! skrybėlaitę pamatytų. 
nugalėjo, žemaičiai ir aukš- darbininkams vargą, skurdą, 

čia į Visagalį Dievą ir Aušros Vartų Panelę 
Švenčiausią karštą maldą, kad saugotų kie- č ia kiek plačiau pialiesiu 
tuvą nuo karo veiksmų. ' Klaipėdos krašto istorinę rai-

" Susigraudinome, apsiverkėme iš džiaugs- dą ir jo politinį I stovį. Iš se
nio ir sušukome prie radijo rato "Val io 
Kembridžo chorui! *' 

Lietuvos Gyventojų Prieauglis 
Centrinio Statist ikos Biuro duomenimis iš 

viso per 1939 m. sausio-gruodžio mėn. buvo 
18,119 jungtuvių (1938 m. 18,705, 1937 m. 
17,288), gimė 54,1134 kūdikiai (1938 m. 54,-
694, 1937 m. 53,399), mirė 32,983 asm. (1938 
m. 30,132, 1937 m. 30,966) i r priaugo 21,201 
asm. (1938 m. 24,562, 1937 m. 22,433). 

Palyginant su praeitų dviejų metų tų ipat 

nų senovės abiejose Nemuno 
pusėse gyveno lietuvių gen
tys : dešinėj pusėj — aukštai
čiai ir žemaičiai; kairėj -pu-
sėj — jotvingai, suduirai, nar-
duviai, 'skalirai, senilbai ir 
kitos. Kairiosios Nemuno pu
sės gentys dabar yra paverg
tos Vokietijos. Kada ir kaip 
tas pavergimas įvyko f 

925 metais čia paminėtas 
gentis pirmieji pradėjo užpul 

mėnesių vidurkiu, padidėjo: jungtuvės 0,7 ė į m i l e n k a i ^ J e n k a i 

nuož., gimimai 0,3 nuos. ir nurimai 8,0 BUCS.; . . g ^ ^ 
sumazėio: natūralinis prieauglis 9,8 nuos. . . . , 

n , • * j • • jL 4. „„f tuvių priešai) . J ie uzpuldine-
Palyginant su praeitų dviejų metų tų pat/ 7 ' . / F * . , • 

mėnesių duomenimis gyventojų mirt ingumas ^ ^ ****** Sentis, sakeli 
padidėjo: įvairiomis infekcinėmis ligomis 
59,2 nuos., nervų sistemos ligomis 9,2 nuoš 

norį jas apkrikštyti . Per ke
letą šimtmečių nepajėgę nu-

kraujotakos organų ligomis 9,3 nuoš. kvė- galėti lktuvių, lenkai kvie 
puojamųjų ligomis (be tuberkuliozės) 16,0 
nuoš., virškinamųjų organų ligomis 0,8 nuoš., 
vėžiu ir kitais navikais 0,6 nuoš., reumato 
i r kitomis bendromis ligomis 1,3 nuoš., šia- kiečių riterių, tada kovojusių 
pimo ir genitalinių organų ligomis 3,2 nuoš . , ; u ž g v e n t a j ą Žemę. Taigi Mo-
neštumo ir gimdymo ligomis 9,9 nuoš., odos z a v į j o g k u n i g a i k s t i s Konradas 

čiasi talkininkų. Tie talkinin
kai buvo kryžiuočių ordinas, 
kuris buvo sudarytas iš vo-

taičiai jau buvo susiorgani
zavę ir tiek valstybiškai su
stiprėję, kad pajėgė atsispir
ti prieš ordino puolimus. O 
per Žalgirio mūšį, 1410 m. 
galutinai sutriuškino kryžiuo
čių ordino galybę. 

Tik skai tom a Vytauto pa
daryta klaida, kad jis, dary
damas 1422 m. prie Melno e-
žero 'sutartį, kryžiuočiams pri 
skyrė Klaipėdos kraš te ir 
miestą. Tuomet d a r nebuvo 
išvystyta laivininkystė ir Vy
tautas Klaipėdos uosto gra
žios pozicijos neįvertino. 

Nuo 1422 m. iki 1923 m. vi-
so's ordino užkariautos lietu
vių gentys buvo vokie t inama 
kolonizacijos būdu, per spau
dą;, mokyklas, organizacijas, 
valdžios įstaigas ir net per 
bažnyčių (nors šioje srityje 
turėjo plačiausią laisvę). Ta
čiau lietuviai iš pradžių viš
toj suvokietėjimo dar sulietu-
vėjo, septynioliktame šimtme
tyje vietoj daugybės lietuvių 

jie vadina darbininkų rojum. 
Šautuvais valymą žmonių, net 
pačių komunistų, kurie tik žo
dį pra tar ia prieš Staliną, jie 
vadina didžiausia pasauly 
laisve. I r taip visose rokundo-
se. Taigi, ir karą balšavikai 
rokuoja taika. Sov. Rusija 
yra didžiausias mušeika, o 
lietuviški balšavikai ją taikin
giausia karalyste. Tokie jau 
jie žmonės. 

• 
S. K. L. 

VYRAS: Ar nebūtų geriau, 
jei aš nueičiau pas Marytę ir 
pasakyčiau jos vaikinui, kad 
jau vėlus laikas ir kad laikas 
jau eiti namo? 

ŽMONA: jA, ką tu čia. At
simink tik tuos laikus, kada 
mudu buvom jauni ir kada . . 

VYRAS: (pertraukdamas): 
Taip, atsimenu. Taigi tuojau 
einu pas Marytę i r švilpsiu 
jį pro duris lauk taip, kaip 

Brooklyne, laisvamaniams' ir tavo tėvas mane švilpė. 

genčių tarmių buvo tik viena laimėjus karą prieš prancū-
lietuvių kalba, o viso to pa- zus. Tada gautais iš prancū-
vergto krašto lietuviai vadi-zų kontribucijos pinigais pra-
nami prūsų lietuviais. Tik vesti geležinkeliai į Eitkūnus, 
maža Nemuno dešinėje pusė-Tilžę ir Klaipėdą, duota leng-
je teritorija vadinama Mažą- vomis sąlygomis klaipėdiš-
ja Lietuva, arba kaitp dauge- kiams ūkininkams paskolos, 
lis mėgsta ją vadinti Klaipė- pradėta smarki vokietinimo 
dos kraštu. propaganda. Svarbiais lietu-

Didžiausia ir skaudžiausia vių nutautinimo faktoriais 
nutautinimo Mažosios Lietu- buvo lietuvių tarnavimas vo-
vos ir Prūsų lietuvių užliejo kiečių kariuomenėje, tarnybos 
1870 — 1875 m. vokiečiams (Nukelta į 4 pusi.) 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! I 

i r kaulų ligomis 5,5 nuoš., prigimtiniais trū
kumais ir naujagimių ligomis 0,8 nuoš., prie
vartos mirtimis 3,8 nuoš. ir nenustatytomis 
priežastimis 7,2 nuoš. 

" D a r b a s ' ' repatriacijos klausimu, tarp kit
ko, ta ip rašo: "At rodo , kad repatriacijos 
propagandistai nevisuomet griežtai laikosi 
šio dėsnio. Gaunama žinių,kad lietuvius e-
vangelikus norima įtikinti, būk jie esą vo
kiečiai ir jiems siūloma išvykti iš Lietuvos. 
Gi tiems, kurie moka atskir t i tautybę nuo 'pavergė narsias lietuvių gen 
tikybos, paveikti naudojamas da r i r kitoks t f e K a d i e n g v į a u D u t ų kovo-
argun*enta&. Ksą, išvykus galima būsią dau
giau uždirbti ir geriau gyventi. Ajtie tai dau
giau galėtų papasakoti tie vyrai, kurie su 

jau dešimtame šimtmetyje pa-
darė didelę istorinę klaidą, 
pakviesdamas dabartinius len
kų tautos pavergėjus vokie
čius. Už kerštą ir garbėtroš
ką pati istorija baudžia. 

1228 m. kryžiuočiai įsiver
žė į lietuvių genčių (nadru
vių ir sembų) žemes. Čia ke
lias dešimtis metų kovojo, kol 

ti , 1237 m. kryžiuočių ordinas 
padarė sutartį su kardininkų 

_. . v , , . . , .v , j ordinu, kuris iau buvo įsi 
sižaveję gerais uždarbiais, .buvo išvykę, o da- . J 

bar sugrįžo ar stengiasi sugrįžti, bet žino 
ma, be didelių uždarbių. J e i šie savo klaidą 
gali atitaisyti, tai repatriavusiems kelio at- * i karingi vokkčių ordinai 
gal jau nėra. Į Lietuvą jie jau negalės grįž
t i " . 

stįprinę's Dauguvos žiotyse, 
dabartinės Rygos vietoje. Tuo 

iš abiejų pusių: kryžiuočiai 
nuo Vislos upės (Marienburgo 

A / C t - O T H S A T U R A T C D WITH 
/ * X HEROSBNE A N D A P P U t P 

T O 8 U R N S WJLL 
E X T R A C T T H E 
P A I N M O R E 
RAPIOLY T H A N 
ANY O T H E R 
R E M E D Y / 

A S H I N e T H E HANDS 
B£FOR£ E A C H 

M E A L IS A 
PRACTJCE THAT 
gVERVONg 
SHOULO FOLLOVA/ 

THfS PREVBHTS 
B A C T e R I A F « O M 
BEING CARRtED 
INTO T H E MOUTH, 

I^HILDREN 
SHOULD NEVER B E 

FORCBO TO E A T W H E N N O T 
HUNGRY-— F O R C E O EATIN© 
CAUSES MORE H A R M THAfsl 

GOOO/ 

VV/ITH THB FOOD / 

TAY AWAY FRONI PEOPLE 
W I T H COLOS C S P E C I A L L Y 

PURING * R . U " Ę P l P g M l C S , IT 16 W l S E R 
TO STAY AT~HO*!g THAN TO BE PART 
OP A CROWO IN POORLY VCMTlCATEt? 
ROOMS OR MBETINe P L A C M / c į ? ^ . 

LuKx>t» J-r»»ur«r» !•*-
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KAS ŠIANDIE SKAITOMA 
Savaitine Laikraščiu, Žurnalu Ir Knygų Apžvalga 

veda Eduardas J. Kubaitis 

Kokia Našta Jau Dabar Esto Knyga, Skirta 
Gula Ant Dvasininki- Lietuvai 
jos Peciy 

Lietnvoj kunigu tėra tik 
tiek, kad jų kiekvienam tenka 
aprūpinti apie 2,000 katalikų.! _ .V1 m .. 
A«* w •_, H i L-i štai, iš draugiškos hstijos, te-
Ant kunigu penų gula ne tik, ^ * * v.. .J. . \ 
.. . . . . , . 1 lecrrafu atbėga šilti sveikinimo 
tiesiogine pastoracija, bet i r i r * i a i u * v 

Į žodžiai. Juos pasirašo būre-
lis estų intelektualų, ir jų 

mokyklos bei visas organiza
cinis darbas. O tose organiza
cijose bemaž išimtinai, ypač 
kaime, liūto dalį darbo atlie
ka kunigai. Jie tas organiza
cijas ir finansuoja. Kunigai 
nepamiršta ir šeimų. Per pa
vasarininkų draugiją jie ruo
šia jaunimą padoriai šeimai 
sudaryti, o per kat. moterų ir 
vyrų organizacijas tie patys 
kunigai moko šeimoje gražiai 
g y v e n t i . K a t . darbininkų d ra u 
giją taip pat veda kunigai. Ji 
kas kart stiprėja. O jei kuni
gams nepavyksta j kat. drau
gijas sutelkti visi darbinin 
kai, tai todėl, kad kunigai va
duojasi ir turi vaduotis kito
kiais dėsniais kaip socialistai 
ir negali daryti tokių pažadų, 
kaip kad daro pastarieji. Oia 
konkurencija kunigams labai 
nelengva. 

Pereikime prie vienuolių. 
1 * Puikiuosius vienuolvnus'y 

Lietuvoj jau seniai yra atė
musi rusų valdžia. Mūsų vy-

Kaip Atrodė Lietuva 
Prieš 1940 MetŲ 

Senovės romėnai Kristaus 
gimimo laikais nieko nežinojo 
arba bent labai mažai apie 
kraštus į šiaurę nuo Reino, 
Dunojaus ir Juodųjų jūrų; 
vadinasi, apie plotus, kur da
bar yra Vokietija, Austrija, 
Vengrija, Rusija, Lietuva, ki-

tarpe — žymus rusų rašyto-j ti Panaites kraštai ir Skandi-

Tai buvo priaš pora meno-
sių. Radijo bangomis pasklido 
žinia, kad mūsų tauta atgau
na dalį savo teisėto turto. I r 

jas Igoris Severianinas, es
tų dailininkas Boris Lindę ir 

navija. Azijos buvo žinoma 
tik mažyte dalis. Indija ir Ki-

jaunas poetas Aleksis Rannit ' | nija buvo žinomos tik iš var-
' dų. Afrikos žinojo tik patį 

šiaurinį krantą, kas buvo to
liau žemyno gilumoj — ten
kindavosi irgi tik pasakomis. 
Amerika ir Australija visai 
nebuvo žinomos. Taigi Kris 
taus gimimo laiku buvo ištir
ta tik maža žemes paviršiaus 
dalis, kuri visa klausė Romos. 

Lietuva Kristaus gimimo 
metu buvo padengta neįžen
giamais miškais, pelkėmis ir 
ežerais. Lietuviai, greičiau
siai, čia dar negyveno. Jų so 
dybos dar buvo kur nors to 

as. 
Turėdamas rankose dar 

"šiltą*' knygą, prisiminiau ir 
draugiškuosius knygos auto
rius. Juoba, kad Lindę ir 
Rannit'as, sužinoję apie lietu
vių kariuomenes į žygiavimą 
į Vilnių, metę savo tarnybas 
ir darbus atskubėjo į Lietu
vą, norėdami savo akimis pa
matyti istoriškąjį žygį. Šių 
eilučių autoriui teko matyti 
juos mūsų amžinoje sostinėje, 
entuzijastingus, linksmus ir 
bičiuliškus. 

Prezidento Smetonos 
Žodis Amerikos 
Lietuviams 

Iš tolo pasiekia jus visokių 
žinių, kurių vienos labai nu
peikia, o kitos labai išgiria 
mūsų gimtąjį kraštą. Katros 
gi teisingesnes ? Kaip visuo
met, taip ir šiuo žygiu teisy
be viduryje. Sakyčiau, pas 
mus nieko labai nėra, nei vie
ną nei į antrą šoną, tačiau 
daug geriau nekaip seniau 
buvo, kai svetimieji mus val
dė. Šiandien Lietuva daug 
šviesesnė, daug stipresnė, na
šesnė ir laimingesnė, kad ir 
nemaža ko stokoja. Norint tei
singai ji įvertinti, nereikia 
jos lyginti nei su milžinu 
Amerika (jai niekuo net ne-
prilygsime) nei su kitu ku
riuo kraštu, o priešingai, ją 
reikia įsivaizduoti tokia, ko
kia yra buvusi prieš dvide
šimts metų, ir pamatyti tokią, 
kokia nūdien yra tapusi. Tik 
toks bešališkas mastas yra 
tikras. Aš tikiuosi, kad Lie
tuvos verslo žmonės, kurie 
pas jus^ vieši karts nuo kar
to, tokio masto laikydamies, 
moka aišHais bruožais pla
čiai rušviesti jos gyvenamą 
buitį ir ko\ą su nebuitimi ir 
tikiuosi, kad jiems vyksta įro-

Pittsburgh, Pa. — James 
Dolsen prisipažino Dies ko
mitetui priklausąs komunistų 
partijai. (Acme telephoto) 

džiajam karui. Tos jūsų pa
ramos istorija niekuomet ne
pamirš. Ir šiandien mes džiau 
giamės, kad jūs, tautiečiai ir 
tautietės, pasiilgę savo gimti-

Ir štai Stockholme 31§jo es- bau į pietus, bet galimas daik 
to eilėraščių knyga, išspaus 
dinta rusų kalba, skirta Lie
tuvai. Knygos autoriai net du 
nes eilėraščius parašė A. Ran 
nit 'as, o išvertė Severianin'as 
Knyga vadinasi "Via Dolor-
sa ," tekste daugiau kaip 60 

rų ir moterų ordinai yra įsi,| puslapių, pridėtas B. Lindės 
kūrę ir tebesikuria naujais 
pagrindais, visai skirtingais 
nuo apšaukto viduramžio. Va
dinamųjų kontempliacinių or
dinų mes, galima sakyti, ne
turime. Mūsų vienuoliai vy
rai nuolat vra su žmonėmis ir 
dirba jų naudai. Jėzuitai, Ma
rijonai ir Pranciškonai turi 
po vieną vyrų gimnaziją, ku
rios turi mūsų visuomenės di
delį pasitikėjimą ir auklėja 
gerus katalikus ir padorius 
piliečius. Manau, kad šisai 
vienuolių mokymo darbas ne
maža turės įtakos ir būsi
moms (o gal jau ir esamoms) 
šeimoms. 

Kitas labai naudingas vie
nuolių vyrų darbas — tai mi
sijos ir rekolekcijos. Yra mū
sų vienuolynuose tokių, kurie tekstą, mirgantį lietuviškais 
per ištisus metus bemaž neiš- j v a r d a i s . 

tas, kad kai kurios lietuvių 
kilmės giminės jau buvo be
veik pasiekę Baltijos jūrą. 
Kiek tikslesnių žinių apie lie
tuvius randama tik praslinkus 
tūkstančiui metų po Kristaus 
gimimo 

nes, atvykstate į mus pasižiū 
_ M. . ._ . •• 4.-wnTnR\ reti, ka ip m e s g y v e n a m e , ką 

dyt i , j o g jūsų pirmoji t ėvyne \ ^ ** » * 
' . , . v V e i k i a m e i r k a i p rrarMam&a yra jau ant sėkmingos pazan-' r 

gos kelio. 
Bet kai jau pusėtinai ge

rai, tai žmogus siekia, kad dar 
geriau būtų. Toks ir mūsų 
tautos siekimas, einant pažan
gos dėsniu. Mes gerai atsime
name savo įAmerikos tautiečių 
didžią moralinę ir materialinę 
paramą Lietuvai, kai vadavo-

(Žemaičių Prietelius) si iš nelaisvės baigiantis di-

darbo autoriaus (pirmojo!) 
portretas. Bet, kas mus užvis 
labiausiai stebina ir domina, 
tai knygos viršelis — Čiurlio
nio Jūros sonatos (finalo) re
produkcija ir tekste dar ke
lios puikiai pavykusios Čiur
lionio paveikslų reprodukci
jos. Knygoje įsakmiai pa
brėžta, kad tai lietuvių daili
ninko Čiurlionio paveikslai. 

Tai vis iliustracinė knygos 
pusė. O žodinė? Atverskime 
turinį. Štai eilėraščiai tokiais 
pavadinimais: Lietuviškieji 
kryžiai, Nida, Čiurlionis, Ne 
(be Klaipėdos), Žiemos Lie
tuvaitė, Pavasariškoji Lietu
vaitė, Mano Lietuva, Salomė
jai Neriai, 28. X. 39 ir t. t., — 

! nekalbant jau apie eilėraščių 

Naujos Mašinos Atvaizdas 

lipa is sakyklos. Jų misijos 
didžiausią turi pasisekimą. 
Žinau parapiją, kurioj po vie
nuolio pravestų misijų visa 
eilė nepadorių porų susitvar
kė. O tokių parapijų, tu r būt, 
yra gana daug. Manau, kad 
tai yra taip pat šeimų stip
rinimo darbas. 

Vienuolės moterys pas mus 
taip pat neatsilieka nuo vyrų. 
Jos veda mokyklas, vaikų 
darželius, slaugina prieglau 
dose senelius. Žinau atsitiki
mą, kad kai inspektorius pa
sišovė uždaryti moterų vie
nuolių mokyklas, tai su pra-

I". Sirijos Gira 
(Lietuvos Aidas) 

dinasi, visuomenė moka įver
tinti mūsų seselių venuolių 
darbą. 

Krašto kultūrai kylant bū
tinai reikia specijalių moky
klų ir mergaitėms. Labai ge
rai, kad tokias mokyklas ve
da vienuolės: jos ne tik mo
kina, bet ir auklėja. Kai bus 
išauklėta gera krikščionė, ji, 
be abejones, bus gera vyrui 
žmona ir gera vaikams moti
na. 

šymais jas palaikyti važinėjo! Trumpai kalbant, ko laukia-
į Kauną žmonės, kurie patys] ma iš mūsų dvasininkų, jie 
yra nutolę nuo Bažnyčios, jau neblogai atlieka. Atsižvel-
Taip pat nepaslaptis, kad į 'giant į sunkias mūsų gyveni-
Kauno Kazimieriečių gimna
ziją leidžia savo dukras net 
vadinamieji laisvamaniai. Va

rno sąlygas, nežinau, ar bega
lima daugiau iš jų reikalauti. 

" D r a p " Spaustuves Masino Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugai" išeina Kasdiei 

padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują 
moderniausią UNOGRAPH mašiną. 

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

Aukotojai, kurie "Draugo'' Spaustuves Mašinų Fondui r 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO1' BENDROVĖS GAR 
BĖS NARIUS, b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir 
ties dovanai 

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

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šia De Sot< 
automobiliaus dovana. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašinų 
(XX Amžius) Fondo prisidėti pagal išgalei. 

verciames. 
Jūsų viešnagės mums labai 

į mielos, ir mes norėtume, kad 
dar dažniau ir daugiau jūsų 
lankytųsi Lietuvoje ir kad mū 
sų bendravimas su užjūrio lie
tuviais būtų vis darnesnis ir 
glaudesnis, kad mes vieni ki
tus vis stipriau atjaustume. 

Mūsų noras dar toliau sie
kia: mes drįstame kviesti 
Amerikos brolius ir seseris, 
kad vėl įsikurtų, kurie tik in-
gali, gyventi savo pirmojoje 
tėvynėje: Tačiau toks mūsų 
kvietimas gal nevienam atsi-
lieptų karčiu atsiminimu: juk 
prieš keliolika metų nemaža 
Amerikos lietuvių buvo atsi
gabenę atvaduoton Lietuvon 
su savais ir surinktais dole
riais ir susmuko. Ar neatsi
tiktų taip ir dabar? Manome, 
kad taip nebeatsitiktų. Tuo
met Lietuva buvo karo sunio
kota ir nualinta, o šiandien ji 
atsikėlusi iš jo griuvėsių, su-
sitvarkusi ir atkūtusi. Tuomet 
darbui nebuvo patyrimo, o 
šiandien jau daug jo įsigyta. 
Juk ir iš klaidžiojimo daug 
ko išmokstama. Žemės ūkyje, 
o ypatingai pramonėje ir pre
kyboje ir kiekviename versle 
Lietuvoje atsirado platu erd
vės. Tik reikia sumanumo ir 
bent kiek savo santaupų, kiek 
nuovokos ir apdairumo, o įkib 
ti į ką yra . Ši tokių pr iva lumų 
amerikiečiams, rodos, nestin
ga. O drįsti labai dažnai esti 
galėti. 

Kaip žinote, Lietuvoje yra 
įsigalėjusi sutelktinė kultūri
nio sąjūdžio srovė. O šiandien 
ypatingai pasigendama ir as
meninės iniciatyvos kiekvie
name versle. Kooperacinis ir 
asmeninis verslas tačiau ne 
priešai visuomenės gyvenime, 
o geri bendradarbiai kai susi
derinę veikia. Šitaip linksta
ma manvti Lietuvoje. 

Amerikos Lietuviams, užjū
rio broliams ir seserims gei
džiu, kad gyventu vienybėje 
ir vis atsimintų Lietuvą. 

Antanas Smetona 
(Verslas) 

Lietuvos Vokiečių 
Repatriacijos 
Klausimas 

Vokiečių repatriacijos klau
simas aktualus tose mūsų 
krašto vietose, kur gyvena 
šiek tiek daugiau vokiečių tau 
tvl>ės žmonių. 

Nuo Kybartų iki Sudargo, 
10-15 km. pasienio zonoje yra 
nemaža gyventojų evangelikų. 
Iškilus repatriacijos klausi
mui, kažkas pradėjo leisti gan
dus, kad visi evangelikai bus 
iškelti į Vokietiją, nors jie to 
ir nenorėtų. Tikri vokiečiai, 
rimtai svarstė šį dalyką ir 
ieškojo būdų savo turtams re
alizuoti. Atsargesnieji susilai
kė, kol dar neturėjo tikrų ži
nių. Ir, žinoma, jie laimėjo. 
Karštesnieji spėjo net kai ką 
parduoti. Dabar jie spiaudosi 
ir keikiasi. 

Tik mūsų vyriausybės pa
reiškimas tuo reikalu įnešė 
aiškumo ir rimtumo. 

Savanorių agentų čia ne
trūksta. Daugiausia tai žmo
nės, kurie apylinkės gyvento
jų minimi su pašaipa lūpose. 
Teko matyti tokio "agen to" 
ūkį Ū k i s ap le i s tas , trobesiai I 
sugriuvę. Klausimas, ar daug 
jis gero Vokietijai padarytų, 
jei ten apsigyventų.. . . 

Rimti gyventojai supranta 
tokių agentų tikslus ir juos 
visada atiduoda į saugumo 
rankas. Gyventojų dėka, tų 
agentų jau beveik nėra ir jie 
neturi pasisekimo. 

" A r neketinate išvažiuoti 
Vokietijon?" paklausiau seną 
ūkininką evangeliką. 

" O ką aš ten veiksiu. Juk 
ir čia galima gerai gyventi, 
tik nereikia tingėti. I r ten vy 
nas upeliais neteka." 

"Na, kaip su repatriacija!" 
paklausiau žinomą vokietinin
ką. 

" A š važiuočiau, bet vaikai 
nesutinka. Eik susikalbėk su 
durniais. Tenka likti čia." 

Taip, paprūsės jaunimas la
bai smarkiai sąmonėj a. 

Seniau kiekvienas evangeli 
kas save laikė vokiečiu. Da-
bar to nėra. 

Kada paklausiau jauną 
evangeliką: ar jis neketina 
palikti mūsų kraštą, mačiau, 
kad jaunuolis labai užsigavo 
ir man atsakė: 

"Tikyba nėra tautybės pa-
žymis. Aš nemažiau myliu 
Lietuvą kaip geras katalikas. 
Juk buvo Duonelaitis, Radvi
las, yra Jankus, kurie buvo 
evangelikai. Bet ar jie blogi 
lietuviai? Šitą, jūs būtinai pa
rašykite savo laikraščiui." 

Tokia paprūsės gyventojų 
pažiūra į repatriaciją. 

(XX [Amžius) 

Rašytojai gali išpildyti sa
vo rašymo pareigą rašydami -
gali geriau pažinti Dievą ra
šydami apie Jį, gali padidinti 
savo meilę Dievo link gražiais 
ir darniais žodžiais ją apibu
dinami, tarnauti Jam savo ge
riausiu talentu-rašymu, ir už 
šią teisingą pastangą gali ti
kėtis apturėti gausų užmokes-
nį nuo Viešpaties danguje. 

Joyce Kilmer. 

Jaučiasi Geriau Šian
dien Kaip Kad Per 

Ilgus Metus Po Nau
dojimo Herbtex 

Clayesville Gyventojas Turėjo Už
kietėjimą, Kentėjo nito Surūgusių 
Vidurių, Suvaržymo ir Sunkaus 
Jausmo. Buvo Aitras ir Jautė 
Kralvos Sukimą. Sako Herbtez y-
ra Tikrai Geras. 

"Prieš pradedant vartoti Herb-
tex aš ilgus metus kentėjau iš prie
žasties negeros padėties pilvo, jak-
nų ir vidurių", sako Mr. W. IL 
Keras, iš Claysville, Pa. 

MR. W. H. KERNS 

''Mano pilvas ejo prastyn ir pri
ėjo prie to, kad let ką. galėjau be 
vargo valgyti. Nespėdavau užbaigti 
valgį ir tuojau užeidavo nevir&kini-
mo skausmai arba rėmuo, ir vis
kas viduriuose jautėsi kaip grabaias 
švino. Vis turėdavau užkietėjimą ir 
jaknos buvo taip tingios, kad jau
čiaus aitrus ir pavargęs. Neramiai 
miegodavau ir maistas neturėdavo 
jokio skonio. 

"Nervos visados buvo neramios 
ir galvos sukimas kone parblok.šdavo 
manę. 

"Aš buvau bandęs visokius vais
tus, bet be jokio palengvinimo ir 
jau nebeturėjau vilties pasveikti, bet 
vienas draueras pasakė man paban
dyti Herbtev. nes rodos vî iê ms 
firelbėja. tai aš isiovįau P»kelj Herb-
tex, nors iš pradžios netikėjau, kad 
man parelbės. Po keJm dienu pasi
darė eeriau, o po trijų savaičių ti
krai jaučiau* gerai. Dabar turiu ge
ra apetitą ir viskas ka val«rau su 
mano pilvu sutinka; niekados ne
jaučiu suvaržymo ir nekenčiu nuo 
ereso ar riigumo. 

"Užkietėjimas persalėtas. Nervos 
nmimniino. cavlos •sukimas sustoio 
ir stiprumas šiuri?" A s pranešu 
nr»no palvrim". su Herbtev «u vil
timi, i-nd i-onč5nnti«»ji perskaitys ir 
pabandvs Herote*". 

RPEflTALTR PASTTTLLTIMAR: 
TTPT-VO-C raornl'^ai ko;nnoia *1 25: 
r-incririt* tik f 00 — Mon«*r OH«r. 
p«iicrai«! pm &»vi i« TT^bter Co., 
Tv»T>t; A n wt»*ni;»icr W Va., IT w*»n-
ctfrt naVoli W«"frf*T v)>'«+n. Pakelis 
nXt*VR mpždansf 2 *avaitam. 

(Skelbimas) 

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

PLATINKITE ''DRAUGĄ" 

*%W 
SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮIMORGIČIĮ) W - Č « * 

Kiekvieno* ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki 16000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp DO TTsitod Statos 
ftaversment priežiūra. 

Mokame UŽ 
Padėtus Pinigus 3o% 

Oriso vai: 9:00 vai ryto iki 5:00 vai vak. Pirmadieniais Ket
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai vakare. 

6816 S. Western Avc. Phone GRO. 0306 
JOHN PAEEL. Pres. 

M A G O SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
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Metai Klaipėdos 
Netekus 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

vokiskctte atiminint racijos 

bus so Lietuva sujungta ii 
kad bus duota kraštui pilna 
autonomija. Pabaigoj rezoliu
cijos vyriausybei suteikiamos 

j Šios teises: "Išeinant iš to nu~ 
*" sistatymo, Steigiamasis Sei-

staigas j>rotesUntizmo r e l i g i j a paveda vyriausybei dary 
jo.* priėmimas ir giminyste ^ yisą r e i k a l i i w įygių j v y k 
bei draugystes ryšiai su vo-! 
kibiais kolonizatoriais šiame 
krašte. 

Atsižvelgiant į tą gudrią 
pavergėjų nutautinimo politi
ka, reikia didžiuotis, kad per 
500 metų lietuvių kalba ir 
papročiai dar išliko. Mažojoj 
Lietuvoj ir net rVūsijoj. Dar 
ir dabar nemažai prūsų lietu
vių namuose meldžiasi iš lie
tuviškų maldaknygių, šeimo
se* kalbasi lietuviškai, skaito 
lietuviškus laikraščius. Dar 
tenai lietuvių tautine gyvybė 
nėra visiškai nuslopinta, dar 
stengiamasi ją išlaikyti ir 
stiprinti. 

Kovos dėl Mažosios 
Lietuvos atgavimo 

Klaipėdos Kraštas — Ma
žoji Lietuva 

dyti Klaipėdos * krašto prisi
dėjimui įprie Lietuvos Respub
likos". 

Tokiame Klaipėdos krašto 
esamame teisiniame ir faktiš
kame stovyje patirta, kad nu
matoma padaryti Klaipėdos 
krašte sukilimas ir įteteigti 
44Freistaat" (laisvą valstybė
lę), kurioje vokiečiai if len
kai susisuktų sau veikimo liz
dus. Tada Mažosios Lietuvos 
lietuviai sujudo. 1923 m. sau
sio 9 d. Šilutėje sudarė Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komi
tetą, kuriam vadovavo Mar-
tynas Jankus, Jurgis Strekys, j K 1 ( ^ a p y l i n k - ^ 
Jurgis Lėbartas, \ ihus Sau-

Wichita, Kas. — Vietinė radio stotis mėgin0 iššaukti dvasią, kuri būk baladojos VVilliam 
Lueas namuos?, bet dvasia nepasirodė. (Acme telephoto) 

"kaleliai, (padedami Lietuvos 

Rriivelaitis. to Sukilėliai, vadovaujami Jo-r ' / ° u . . . \ **. ' . _ 

Inteligentų 

Budrio (dabar generalinio Rentimo kovose už Klaipėdos 
Ta* komitetas išleido j tarttkoDgnlq N e w Y o r k e ) ; p a s i e k ė i no 

nuo Vokieti-! to gyventojus atsišaukimą, K l a i p § d o 8 mMą% j į a p M i p f e 

ir pareikalavo pasiduoti. Pran jos atskyrė po Didžiojo Karo kuriame paskelbė, kad Uelbė-
įvykusi Taikos Konferencija1 jimo Komitetas perima kraš-
(Vensalės sutarties 99 straips- to valdžią į savo rankas, kad 
niu). Mes tada negavome Klai 
pėdos vien dėl lenkų preten
zijų, kad Lietuva būtų poli
tiniai sujungta su Lenkija. 
Lietuvos vyriausybė prieš to-
kj norą priešingai nusistatė 
ir siekė atgauti visas lietuvių 
žemes ir išlaikyti nepriklau
somą Lietuvą. Tada Prancū
zija Klaipėdos kraštą, sutei
kusi jam autonomiją, jaasiė-
me globoti, kol Lietuvos-Len
kijos reikalai bus suderinti. 

Tilžėje veikė Prūsų Lietu
vių Tautos Taryba, kuri sie
kė Prūsų lietuvius prijungti 
prie Lietuvos. Toji taryba, 
matydama, kad šiuo momen
tu tas bus sunku padaryti, 
192 L m. vasario mėn. 21 d., 
jau persikėlusi į Klaitpėdą, pa
reiškė savo valią ir reikala
vimą Klaipėdos kraštą pri
jungti prie Lietuvos. Taip pat 
ir Lietuvos Steigiamasis Sei
mas 1921 m. lapkričio 11 d. 
vienbalsiai priėmė Klaipėdos 
krašto reikalu rezoliuciją, ku
rioj sakoma: "Klaipėdos kraš 
to ekonominiai interesai ir 
žymiausios jo gyventojų da
lies tautiniai siekimai sudaro 
tiek bendra su Lietuvos Res
publika, kad susidėjimas Klai 
pėdos krašto vienon su Lie 
tuva valstybėn yra neišven
giamas, abiems naudingas ir 
realus to klausimo išsprendi
mas". Toliau rezoliucijoj nu
rodo, kad klaipėdiškiai bus 
tinkamai re^.pektuojami, ko
kiomis teisinėmis formomis 

OFFICE OF COUNTY CLERK 
QF COOK COUNTY, ILLINOIS 

Simonaičiui pavedama suda
ryti naują Direktoriją, kad 
lietuvių ir vokįeoių kalbos 
krašte gauna lygias teises, 
kad politiniams nusikaltėliams 
grąžinama laisvė, kati valdi
ninkai paliekami savo vieto
se ir jiems algos mokamos 
auksu. Klaipėdos kraštas sau
sio 10 d. pasidavė Gelbėjimo 
Komiteto valdžiai, tiktai vie
nas Klaipėdos miestas, valdo
mas prancūzų, jam pasiprie
šino. Prancūzų kariuomenė ir 
apginkluoti savanoriai vokie-

cūzų komisarui Petisne prane
šta, kad lietuviai sukilėliai 
kovoja ne prieš prancūzus, 
hčt prieš vokiškąją direkto
riją. Tačiau Patisne nesutiko 
lietuvių įsileisti į Klaipėdą 

atvadavimą. 
1923 m. vasario 16 d. San

tarvės valstybes, Prancūzija, 
Anglija, Italija ir Japonija, 
legalizavo Klaipėdos krašto 
prijungimą prie Lietuves, o 
1924 m. gegužės mėn. 8 d. bu
vo pasirašyta su tomis vaJ 
stybėmis Klaipėdos Konven-

VILNJUS. — Steigiama lie 
tuvių inteligentų Marijos so
dai icija, kuriai vadovaus tė
vai jėzuitai. Konferencijų sa
kyti ir kitų dvasinių patar
navimų teikti kai kurį laiką 
kas savaitę iš Kauno į Vil
nių važinės tėv. Kipas. 

Prasidėjo kova. Sausio 15 d. cija. 
3 vai. rvto lietuviai pralaužė . . 

Lietuvos vyriausybė KJaipe-prancūzų liniją, paėmė į ne
laisvę daug prancūzų ir vo
kiečių, o 12 vai. jau užėmė 
mksto centrą ir nuginklavo 
visą prancūzų kariuomenę. 

įiMfc iirfi'i i ihiitiruM rifflMTĮ 

dos kraštą valdė iki 1939 m. 
kovo 22 d.} kol Hitleris, 'su
stiprinęs Vokietiją, vėl jį ul
timatumu ir grasinimu atplė
šė nuo Lietuvos. Mažosios Lie 
tu vos .ir viso pasaulio lietu-Per penkias šaltas sausio m. 

dienas~ėjo trumpa bet smarki; v i a i y į irokUlx, kad Kla 
kova. abiejose pusėse buvo 

čiai įsitvirtiąo ir apsikasė! aukų. Mažosios Lietuvos su 

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 Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

SAVE BT 
M AI L S T. A N T H O N Y ' S 

BUILDING'&LOANASSOCIATION 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
Vak: Pinu., KeMr^ šešUd. t iki 8 v. v.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 j % Už PADĖTUS PINIGUS 

STATE OF ILLINOIS 
COUNTY OF COOK | SS 

Sekant provizijas 34-tos dalies 
Primary Rinkimų Įstatų Illinois 
Valstybes, Šiuouii užtikrina, kad 
primary baliotų spalva, kurios ypa
tingos partijos vartos Primary Rin
kimuose, kurie bus laikomi Cook 
Apskrityje išskiriant Benrya, Chi-
cių;o, Chicago Heights ir Harvey, 
Miestus, Ciceras Miestelį ir Elmood 
Park, Morton Grove, Niles Ceuter, 
Sunuuit ir Stickney Kaimus, ant
radienį, Balandžio 9 d., 1940 tu. bus 
sekamos: 

Demokratų Partija Ružava 
Republikonų Partija Rusva 

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

MIOHABL J. FLYVY 
Couaty Clerk oi 

. V . Cook Cotmty, IiJittPis. 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pataikyti akims, .u pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensa 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Josepb F. Budriko 

i|vS_ ( krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
, 4-tos valandos poD/et 

dos kraštas butų atvaduotas 
ir sujungtas su Lietuva. Tas 
bu's galima pasiekti tik tada, 
kada Vokietijos galybe dar 
kartą bus sulaužyta. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FUENITURE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. YarcL 2151 

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIŲ 
LIETUVIŠKŲ RADIO 

IS STOTIES 
PROGRAMŲ "80 KC. 10:00 V AL. BYTO W.H1P. 

K L A U S Y K I T E 

New City Fymiture 
R A D I O P R O G R A M O 

ANTBAD1ENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja 8 t Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. J 

KONTRAKTOR1US 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANSa 

Statau vi&okios ryši. s naujus n& 
i mis ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų. Darau visokį taisymo dat 
b* be |okio cash tmokejimo, au 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(l&gauuu geilausf atlyginimą v 
M re Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdegusių namų) Danu. 
paskola^ ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo S iki 20 metų. lleikale luMp-
kitės prie: v 

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

' " • '1 • P i i ' 1 M ' I \ 

Kiek Lietuvoje 
KlierikŲ 

KAUNAS. — Kauno tarp-
diec?zinej seminarijoj yra 152 
klierikai, Telšių seminarijoj 
83, Vilkaviškio — 62. Iš viso 
Lietuvoje yra 297 klierikai. 

• • • • 

LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARMI 

Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. Marquette Rd. 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. ryte 

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

Susitari us. 

Telefonas OANal 7329. 

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

O-tiSO VALANDOS: 2-4 ir 7-» 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

i.elefonas HEMlock 2061 

OR. JUStrtj KELLA 
x»AJM TĮSTAS 

b55« bo. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Muo y ryte iki d vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

{.agai susitarimą 

l'ei. Uieefo l ibi . 

. DR. S. R, PALU I SIS m 
tvainp. lotos uat. ir 4^th Ct 

or IfcU V rtlM.NL'Uo. 
iNuo Z utį 4 popiet u- , nu y v ak. 

u yu.įii.1 autarų. 
Res. Ib^o ao. i>utn Avenue 

AJA. oiueio i.48*. 

DR. A. JENKINS 
iiVDSTOJAS UA OH1RURGAS 

î)0C VVest 63rd Street 
U l l b U VALiAiNDUto: 

JN uo i — 4 ir nuo 7 — y vakare 
Taipgi pagal suca/.^. 

Oliso teieionas r'Ruspcii 6737 
IVaniŲ telefonas VlRguua 2421 

Tel Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 22, 

2 i k i 4 i r 7 i k i 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

Šeitadieuias: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CH1RURGA.S*-

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 4yth Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2z0. 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 

•oi OANal 6WH» 

DR. VVALTER j . PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
A — I ir 6:30 — 8:30 

ir pagal sutarti. 
/ 

• hx». iAh.Db aooi 

, KWINN 
I ifc. V šMAJĖJĮt SJIUM t 

a x i) xiu JAS IR UaiRU&UAfc 
1651 VVest 47th Street 

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

ir Pagal Sutarta 

DR. P. J. BEINAR 
iliUl^AAvACoikA^.. 

tt^DYTOJAB IR CHIRURGAM 
OUUO So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwortn 1612. 

Res. — Yards S8OM 
OFISO VALANDOS: 

i iki 4 popiet 7 iki 9 vakar. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniam 

pagal sutart}. 

DR. F. G. WINSKUNAS 
r-HYSIOlAN and SURGEON 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso Vai. ^ - 4 ir /—W 

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

DR. CHARLES SEGAL 
uiDtfTOJAS IR CHIRURGAS" 
4/2y So. Asmand Avt. 

2-troa lubos 
CHICAGO, 1LL, 

Tel MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

tfsjt 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. po pietų ir nuo 7 iki &:&) v. t. 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai ryte 

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

Tek YARds 0994 
&6i. TeL PLAza 3200 

VALANDOS: 
^uo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak, 
Nedėlionia nuo 10 iki 12 vsi. Hm% 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
*«•. 6958 So. Taiman Avi. 
aci. Tek GROveniU 0617 
iffics Tel HEiflock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 4—4 u 7—9 fsk. 
&*iv. v Nsdėuomis 

2423 VV. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
jfJllSIUlAM ana SURftSOl 

4645 So. Ashland Avenut 
OFIgO VALANDOS: 

iNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak rak. 
Aadėiionus pagal sBtarfifc 

ifiicf Tei. YARds 4787 
samų Tei. FROspsst 1984 

• — 

CM oAJtai 6US. 

lak X ARdJ 5981 
wes.: K£ttwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0081 
Resideadjoe tel BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Arcner Avenue 
Ofteo vai.: 1-3 ir 6 -640 F. M. 

8880 So. Olaremont Are. 
Valandos 0—10 A. M. 

Nedelionus pagal sutarti. 

DR. 6IEŽIS 
* XDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
vaiandoai 1—S popiet ir 7—8 7. s 

REZIDENCIJA 
6631 S. CaUfornia Ave. 

Tsisf onas REPubiio 7868 

Ofliee Phone Ses aad Offiee 
fROspect 1088 8859 a Leefitt S: 
Vau 4-4 pp. ir 7-9 vak. CANal f7H 

DR. J. J. KOVVAR . 
(KOWARSKAS) 

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

rsi OANal 0857 
Bei. TeL PROspsct fOM 

DR. P. 2.2ALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
1821 So. Halsted Street 

Rerideneija 6600 So. Arteeian ATS. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 

feL YARds 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47ta Strsst 

V aki urna 9 ryto iki 8 vaJui* 
Seredoj pagal sutarti 

DR. Y. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Arcner A 

ABtradiseiaie, Ktnrtadisniali K 
Petuttadissiais 

4631 So. Ashland Ave. 
M I AR<U MM 

81 

i 
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Trečiadienis, kovo 2? d., 1940 D R A U G A S 

Hitleris Ir Stalinas Dominuoja Europa kimu, Vokietijos bijojimu ir 
j pasitikėjimu a.ijantais. Nėra 
| abejones, kad Olandija neno-

Kusija užpuolė Suomija per savo žemę pereiti alijantų r į s įr neIauks Lenkijos ir 
1939 m. gruodžio 4 d., ir ka- kariuomenei. Švedai ir norve- {Suomijos likimo, 
rae Suomijoj užsibaigė po 104 gai nusilenkė Vokietijos rei- Yra laktas, kad Suomija ir 
kovos dienu. Suomijos pri- kalavimams. Jie mane, kad kį t o s m a z e snės valstybes žiū 
ėmimas pasiūlytų sutarties baimė iš Vokietijos ir Rusi-
salygų yra didelis įvykis pa-

ri, kas atsitiko praeityje ir 
jos pusės daugiau priverstina, Į s u r a m l a g t r a p,įjŠa8tj savo 

šaulio politikoje. Yra tai' negu pasitikėjimas alijantais. j pasirinkimui, šeši mėnesiai 
skaudus smūgis aJijantams. Jie, kaip suomiai, pasirinko j praėjo, kai Lenkija pasitike-

Huomija turėjo pasirinkti kelia, kuris nurodė, kad V o - | j 0 alijantais ir Lenkijos jau 
viena iš dviejų dalykų. U vie- kietija ir Rusija yra labai pa-! nebėra. Prieš dvylika mėnesių 
nos pusės bijojimas Rusijos, vojingos jų valstybių nepri-j Čekoslovakija pasitikėjo a i-

kiausomybėms. Jie nusprendė jantais ir turėjo Prancūzijos o iš kitos pasitikėjimas Di
džiąja. Britanija ir Prancūzi
ja. Jeigu Suomijos pasitikė
jimas Anglija ir Prancūzija 
butų buvęs didesnis, negu 
baimė Rusijos, tai ji būtų ne
dariusi taikos sutarties, bet 
būtų toliau kariavusi. Tokia 
tai buvo padėtis. Suomija il-

palaikyti savo valstybių neu 
tralum$. 

Vakarų didelės demokrati
nės valstybės negynė mažų 
demokratinių valstybių. Tik
rai, Europos visos mažesnės 
valstybės, vienaip ar kitaip, 
yra tokioje padėtyje, kaip 

garantija ir Čekoslovakija 
jau nušluota nuo žemėlapio. 
Du metai praėjo Austrijai, 
kai ji manė gauti pagalbos iš 
Tautų Sąjungos — ir Austri
jos jau nėra. Mažos Pabalti
jo valstybes, būtent, Latvija, 
Estija ir mūsų tėvynė Lietu-

giau nekariavo. Reiškia, suo- Suomija, Norvegija ir švedi- v a m a n § j k a d j o s g a l § s p a s i r 

miai nusprendė, kad Rusija su j ja. Laiko bėgyje Danija, Olan t į k c t i ' i a u t ų Sąjunga, tačiau 
Vokietija yra daugiau st ip-,dija ir Belgija pateks tarp j o s t u r ė j 0 pasiduoti Rusijai. 
resnės, negu alijantai. Reikia! tokių pat varomojų jėgų, bū- T i e g a > - ^ . valstybės dar 
prisiminti ir tai, kad Švedija tent, bijojimo Vokietijos ir t u r i ^ 0 nepriklausomybes, 
ir Norvegija neleido per savo 
teritorija. Anglijos ir Prancū
zijos kariuomenei maršuoti į: kalaus to, ko Rusija ir Vokie-
Suomiją. Ir Dėdės Šamo kon-itija reikalavo iš Skandinavi-
gresas turėjo gana didelius jos valstybių. 

alijantų pasitikėjimo. Iš šių b e t j ų teritorijose jau stovi 
tybių Vokietija rei R u g i j o s g i n k l ą kariuomenė. 

ginčius dėl paskolos Suomijai 
Švedijos ir Norvegijos pa

dėtis buvo panaši į Suomijos. 
Švedai ir norvegai, kaip suo
miai, turėjo du pagrindus, 

Vokietija gal pareikalaus 
Olandijos, kad ji leistų tenai 
vokiečiams jsteigti karo orlai
vių bazes ir leistų vokiečių 
kariuomenei žygiuoti per 

būtent, baimę ir norų. Jie no- j Olandijos žemę į pajūrį, ar-
rejo ginti Suomija, kadangi, , čiau Britanijos salų ir Lon-
jei Suomija bus Rusijos pra-ldono. Olandija gerai žino, 
ryta, Rusija atsiras prie jų kad ji viena negalės priešin-
valstybių sienų. Vokietija, ži- tis. J i turės pasitikėti Brita-
noma, grasino Švedijai ir nija ir Prancūzija. Olandija 
Norvegija? kad jos neleistf susitiks su tokiu pat pasirin-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
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Du metai praėjo, kai Pran
cūzija ir Didžioji Britanija 
turėjo įtakos centrus, susivie
nijimus ir apsaugos sutartis 
visoje Europoje. Šiandien 
Britanijos ir Prancūzijos įta
ka jau išnyko Europos konti
nente. Jau beveik visur Vo
kietija ir Rusija dominuoja. 

Mažos valstybės, nenoromis 
pasiduoda baimei. Be abejo, 
jos trokšta nepriklausomo ir 
demokratinio gyvenimo, bet 
jos bijosi Vokietijos ir Rusi
jos užpuolimo. Nuo Miunche
no vadinamos taikos sutar
ties, pasitikėjimas Anglija ir 
Prancūzija išnyko , kaip dū
mai. Vokietija visur iki šiol 
laimėjo. Kas atsitiks Balkanų 
padangėje, tai tik vėliau ga
lėsime pamatyti. Tuo tarpu 
Vengrija, Jugoslavija, Bulga
rija, Rumunija ir Turkija di
dina savo kariuomenes ir sku
biai gamina karo ginklus. 

Hitleris eina Bismarko ir 
ištremto kaizerio pėdomis, o 
Juozas Stalinas atnaujino 
Petro Didžiojo imperialisti
nius žygius. 

Adv. N. Valasina 

Kelių Ir Tiltų 
Klausimas 

Amerikiečiai, pratę važinėti 
asfaltiniais keliais, pamiršę 
Lietuvos žemdirbio skurdų, 
Kai jam tenka kamuotis neiš 
brendamu purvo keliu, visai 
gal ir neįsivaizduoja, kas bu
vo karo palikta Vimiaus kra
šte. 

Žinoma, kad svarbiausia 
krašto gerbūvio sųlyga yra 
geri keliai ir tirtai, su kurių 
pagalba krašte pagyvėja susi
siekimas, prekių apsimainy-
mas ir kit. rvur nėra gerų ke
lių, ten visas ūkiškas gyveni
mas apmiręs. Šiandien Lietu
voje jau daug nuveikta naujų 
plentų ir naujų tiltų statybos 
srityje. Bet kai vienoje Lie
tuvos dalyje rūpestinga kraš
to vyriausybė rodė daug pa
stangų keliams ir tiltams sta
tyti, kitoje dalyje, kurią per 
19 metų valdė okupantai, ke
lių ir tiltų statybai nedaug 
tebuvo kreipiama dėmesio. Pa
galiau, Lenkiją užklupęs ka
ras gerokai apgadino ir tai, 
kas dar buvo Vilniaus krašte 

Kai Lietuvos valdžia per
ėmė Vilniaus sritį, ji rado ten 
467 įvairaus didumo tiltus^ 
neskaitant tų, kuriuos statė ir 
prižiūrėjo įvairių miestų ir 
valsčių savivaldybės. 

Bendras visų Vilniaus sri
ties tiltų ilgis yra 2.412 mtr. 
Ilgesnių kaip 10 mtr. yra 48 
tiltai, iš jų 22 yra nutiesti per 
plukdomąsias upes. Beveik vi
si didesnieji tiltai yra medi
niai ir beveik visi jie jau rei
kalingi remonto. Kitus reiks 
visai iš naujo atstatyti; šiaip 
pastovios konstrukcijos tiltų 
yra visai nedaug. 

Per Merkio upę karo metu 
buvo sunaikinti du didesni til
tai. Šližiunuose tiltą susprog
dino lunkai, o Jašiūnuose su 

NEUHITIS Painln Few 

Rheumatism." in ts 

griovė ant tilto užvažiavęs 
sunkus tankas. Abu tiltai jau 
atstatyti Lietuvos valdžios pa 
stangomis. Kitur eina stam
besni remonto darbai. Bėda, 
kad tiems darbams stinga ge
ležies ir kitų žaliavų ir tik 
dėl to atstatomieji ir remon
tuojamieji tiltai yra mediniai 

Tuos darbus turi dirbti Lie 
tuvos iždas. Aišku, kad, rei-

j šiems darbams, socialinei sri
čiai tenka laukti paramos iš 

I kalaujant iš iždo lėšų pana-
' visuomenės organizacijų, ku-
i rių pirmoje eilėje yra Vil
niaus Kraštui Remti Komite* 
tas, prisiėmęs į savo globą la
bai žymią dalį įvairių visuo
menės šalpos darbų. V. K. R. 
Komitetas tikisi gausingiau
sios užsieniečių paramos. 
m K. V-as 

nebegali grąžinti badaujan
čiam prarastų jėgų. 

I*AIKRASČIŲ ARCHYVAS 
VATIKANE 

Popiežius Pijus IV į salves 
steigti prie Vatikano laikraš
čių archyvą, kuriame privalo 
būti surinkti visi periodiniai 
leidiniai. Dabar tas archvvas 
skaitomas didžiausiu pasauly. 
Jame yra ne tik Italijoje išei
ną laikraščiai, bet daugybė ir 
užsieninių. Užsieninius laik
raščius peržiūrinėja vienuo
liai, ir jei suranda kokį svar
besnį straipsnį, išverčia italų 
kalbon ir vertimą prisega 
prie laikraščio arba lipdo į 
tam tikras knygas. 

lė vadinama metafizine kvai
lystė, beprotybe, kuri atneša 
tiktai skausmus ir dėl to tu
ri būti paneigta. Margai ir 
pilnai prieštaravimų apibūdi
nama meilės esmė: meilė, kaip 
svaigulys, kaipo smaguriavi
mas, meLė, kaipo meno forma 
ir kelias į gyvenimo tiesą. 

Tokių meilės apibūdinimų 
davė vieno žurnalo padaryta 
ankieta Vokietijoje. 

Į V A I R E N Y B Ė S 
KĄ JAUČIA BADAUJAN
TIS ŽMOGUS 

Pirmas 5 dienas badaujan
tis jaučia aštrų norą Valgyti. 
Jo temperatūra kyla. Vidu
riuose jaučiami skaudėjimai, 
vaizduojasi įvairūs skanūs vai 
giai ir t. t. Vėliau troškulys 
kankina. Pamažėl badaujantį 
pagauna apatija. Išbadavęs 2 
savaiti, negali keltis iš pata
lo ir beveik negali kalbėti. To
liau badavimas eina lengviau. 
Pagaliau ateina momentas, 
kuomet gyvybė nebegali būti 
išgelbėta, nes joks maistas jau 

JUST KIDS— wiShM. A d Ca.ttr 

P O N T 
NEGLECT 
ACOLD 

Krūtinėn slogos, kurtos gali Išsi
vystyti } nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančia, 
šildančią Musterole. Musterule nė
ra Ūktai motote. Jinai yra "CVMIU-
ter-inita.it." Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima amuli aotiekose 

To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Doea the vvork ąuickly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
drusgist today for NURITO on this guarantee. 

LUSTEKTOAMGIVES 
TIETH THE MOST 

MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE. 

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

evsn water . . . may not enter 
It's here! The most deligMfully dlfferent 
WK»tli pašte you ever heaid of. When saliva 
and brush touch the NEW formula Listerino 
Tooth Pašte, supercharged with Luster-
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing bubble bath" that makos your 
mouth tingio -vvith life. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den-
tlfrices may never even have reached. Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of decay starts. 

Get the big 254 tube, or better still, the 
double-size 40^ tube containing more than 
\i pound of tooth pašte. At any drug coun-

ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 
THI HBW POSMUI* 

USTERINE TOOTH PAŠTE 

THE AWFUL PRiilt YOU PAY FOR BEIHG 

NERVOUS 
tiieck Below And See If You Have 

AnyOfTheSigna 
ijuimir-g nerves can make you old and 
fiaggard looking, cranky and hard to live 
with—ean k%p you awake nights and rob 
y>u oi good health, good timee and jobs. 

Don't let youraeU r'go" likę that. Start 
laking a good, reliable tonic—one made eape-
tiallv for votnen. And could you ask for any-
Ihing wbose beuefits havr> been better pro ved 
ihan world-famous Lyiia E. Pinkham\ 
Vegetable Compound? 

Let the wholesome herbs and roots of 
Pinkham's Compound help Nature calm 
your shrieking nerves, tone up your system, 
and help lessen distresa from fcmale func-
tional disordere. 

Ifake a note NOW to get a bottle of this 
time-proven Pinkhaii a Compound TODAY 

without fail from your druggist. Over a mil-
Hon women have written in lettcrs reporting 
wonderful benefits. 

For the oast 60 years Lydia E. Pinkham » 
Vegetabk Compound lias helped grateful 
«omen go "rauling thru" *̂ vin«r <>r<ieala. 
Why not U*l it taip YOU? 

Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas. 

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

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

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

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

iki Sft.OOO.OO F e d e n U l u e j e |*u»i«oje. 
^ 

MEILĖS KEIKSME IR 
TIKSLAS 

Kada meile turi gamtišką 
tikslą — tarnauti žmonių gi
minei tęsti, pabrėžia daugu 
ma vyrų ir moterų. Be toy 

meile apibūdinama, kaipo 
gamtos būtinumas, auklėjimo 
būdas, Dieviška jėga ir gyve 
nimo šaknis. Daugelis vadina 
meilę aukščiausiu reiškiniu 
pasauly ir sulygina 34 su re
ligija. Retais atsitikimais ioei 

BUNCO PARTY 
Šv. Antano Dr-ja iš Cice-

ros rengia Bunco Party pa
rapijos naudai, šj vakarą, ko
vo 27 d., Šv. Antano para-
ipdjos salėje. Lošimas prasidės 
7:30 vai. vak. Įžangos tikietai 
tik 25c. Komisija yra įdėjus 
daug sunkaus darbo padary
ti šj parengimą sėkmingą. Su
rinkta daug gražių dovanų. 

Visi kvieeiaim tą vakarą 
atsilankyti. 

Komisija. 

Juo prastesnis vežimas, tuo 
labiau braška. Dievas mums 
davė dvi akis ir dvi ausis, bet 
vieną liežuvį, todėl mes turi
me daugiau matyti ir girdėk 
ti, bet mažiau kalbėti. 

^ 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
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 šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

S8E ^a 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius; 

S 

"DRAUGAS' ' — vienintelis A-
meriko8 lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

"LAIVAS' ' — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
44DARBININKAS'' - 6v. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKAM — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, Nęw York. 
**GARSAS'9 — A.L.K. Susivienijimo organas. Me- [f> 
tams $2.00. 73 East South St., VVilkes-Barre, Pa. 
44MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. MoteTų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., CJncago, 
llunois. 
*4STUDENTŲ ŽODIS*' — A.L.K. Studentų i r Pro. 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's Ooliege, Thompson, Conn. 
4 4VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
•4MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 YVabansia Avenue, Chicago, 111. 
44LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

3E 
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LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

Malonūs Žodžiai 
Suramino Verkiančia 
Širdį 

Mes dažnai ginlime šį prie
žodį: "Juokis ir visas pasau
lis juoksis su tavim; verk ir 

raminimo. Žmogui reikalin
gas maistas apdaras ir pa
stoge; be ŠIŲ reikmenų nie
kas negali gyventi. 

Malonūs, gailestingi, drau
giški žodžiai suramina kiek
vieną, nelaimes paliestą žmo-

^ į p i j o s rengiasi tprie iškilmin-i J/ 
gos vakarienes su gražiu progi] 
ramu paminėjimui savo 25 
metų sukakties. Pažymėta, 
kad Lab. 4-t& kuopai eina į 
pagalbą, Rožių ir Lelijų klu
bas. Užtai galima tikėtis, kart 
vakariene bus skani, gražus 
programas ir visi atsilankiu
sieji turės smagius laikui. Ši 
jubiliejaus vakariene su prog-

! CICERUS LIETUVIU NAUJIENOS 

verksi sau vienas". (]erai nu-j#lJ i r palengvina sunkiose gy-
stypsoti ir nusijuokti, jeigu' v e n i l » ° valandose. Užtai ir 
yra nors kiek vilties, kad ka- vra sakoma: "Malonūs žo-

ARD Vakariene 
Sv. Antano parapijos žmo

nes darbštūs ir kantrūs ge-

eeros "Dainų Mylėtojos" ža
vės publiką savo dainomis. 
Kitus įvairumus ištirs atsi-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliško verte 

Kun. Ant. AI. Kamiiškis 

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

Mvlėtinis buvo Meilės ka 
Įėjime įkalintas. Mintys, tro? v 

S-! 

da nors ateis geresni l a i k u i [ džiai kaip alyva visuomet ant 
ir prašvis skaistesnis rytojus, 
bet daug mūsų tarpe v ra to
kių žmonių, kurie nebemato i r i 1*** 1 S r a ž u i r P raki ,TU» k a l ' 

vandens plauko, gi šiurkštūs, 
žiaurūs, kaip akmuo skęsta". 

viskas dėlto mums gerai se-
'kasi — geras mūsų klebonas, 

ramu įvyks balan. 14 <L Die- k u n Vaieūnas ir pagelbinin-
kai kunigai priešakyje mūsų. 

[Štai dabar kovo 3 d., turėjo
me Akad. Rėm. 9-to skyriaus 
vajaus vakarienę, kuri ge
riausiai pasisekė. Dabar gi, 
ir vėl rengiamės tprie užbai-

ankiusieii. Prašome visus se-'u:, • • * • • • . , . , - • 
riems darbams ir iStikrnin I x- •\ ,- . , ikimai ir atsiminimai laike ir 
neras uarnams ir įstiKrųjų s m . m p r i e t e l ius r tuos, kurie 

nesulaukia laimingesnės die
nos. Jie gyvena .praeitimi; a-
teitis jųjų yra tam'si ir var
ginga. Iš savo pusės, jie jau 
nieko nebegali padaryti, nes 
įų energija, jų sveikata už
baigė savo dienas. Toks liki-

bėti apie malonumą, ajie su
raminimą, bet gražiausi ir 
prakilniausi žodžiai neturi di
delės reikšmės, jeigu jie nė
ra paremti gerais darbais. Už
tai, auginkime malonumą bei 
draugiškumą, mylėkime vie 

vo Apv. parap. salėje. Pradžia 
6 vai. vak. Visas p Inas ski
riamas Senelių Prieglaudos 
namo fondui. 

Labdarių Sąjungos T)-ta kuo 
pa, kuri randasi Sv. Jurgio 
parapijoj, Bridgeporte, yra 
pasižymėjusi savo gyvumu ir 
darbštumu; yra gavusi daug 
garbės narių ir dar daugiau 
žada gauti. Ši kucpa gyvai 

atjaucMate sesučių darbus 
supančiojo jį kad jis nebėgtų 

l r , pas jo Mylimąjį. Liūdesiai jį; 
pasišventimą savo atsilankv- i i • i ± v- • -n.- ••' 

9 «xu aunoirn; j kankino; kantrvbe ir viltis ui 
mu paremti. • T Af , 1 , . . , fc, ! 

. ramino. Ir Myletmis butų nu-
1 ne progos reikia priminti,! kad mūsų tarpe yra tikrai ge

rų žmonių kurie kur tik ga
li, remia arba kitus prikalbi
na pri,? gerų darbų. Štai, iš 
v ynj , Juozas Mctekaitis pa

ini ręs, bet Mylimasis jam ap
sireiškė, ir Mvlėtinis atsigai
vino. 

a 

t' ra.s kovo 31 d., parap. salė
je, 15th St. ir 49th Ct. Pra-
,i »! 

mas laukia kiekvieną iš mn- n«* k i t $ i r t a i P darydami bū-

Įra labai suvargę ir nelaimiu-1
 l a n d ž i o 2\ A, Šv. Jurgio pa-

gi. Suraminkime juos ne žo-j r a p i ; j o s s a l ^ p r i e 3 2 pi. [Y 

gų, kuriam yra lemta sulauk
ti ilgos senatvės. Užtai, daž
nai girdime išsireiškimus: 
"Nenoriu ilgai gyventi, nes 
žinau kas manęs laukia senat
vėje". 

Kitataučiai visai priešingai 
elgiasi. Jie nori ir trokšta il
gai gyventi, nes garbinga ta 
tauta, kuri turi daug ilga
mečių S3nelių bei senučių, nes 
tas parodo tautos sveikumai 
bei stiprumą. Svetimtaučiai 
nori ilgai gyventi, nes jie jau
čia ir žino, kad jų 'senatvė 
yra ajprūpinta. Jeigu jie pa
tys nei jųjų šeimos neaprū-
pins jų, tai jų tautos senelių 
prieglaudos priglaus juos se
natvėje. Gi pas mus iki šio
lei dar to nėra padaryta. Ma
loniais žodžiais mes dažnai 
suraminame mūsų senelių ver
kiančias širdis, bet suramini
mas alkano nepavalgydina, 
nei sušalusio apdengia, ,bena-
miui pastogės nesuteikia, nei 
vargo n^prašalina. Gyvenimas | 

sime ir patys laimingesni ir 
kitus padarysime laiminges
niais. 

Mūsų seneliai ir senutės y-

a 7:30 v. v. Įžanga 25,e. 
rengiasi prie sidabrinio [upi- j Pelnas skiriamas vienuolyno 
liejaus bankieto, paminėjimui I naudai. Veikalas bus persta-
jos 25 metų gyvavimo sukak-J tylas vadovaujant gabiam Vin 
tį. Ši kuopa visuomet pasižy-lrmi Rėkui ir jo artistų grupe 
mi savo bankietuose skaniaisiiš North Sidės. Taipgi iš Ci-
valgiai's ir gražiu programų,! 
ir šį kartą jie rengiasi dar 

j daugiau pavaišinti atsilankiu
sius. Jų bankietas įvyks ba 

ROS vajaus turėdamos gražų įsižadėjo būti amžinu ARD na-
perstatymą, "Meilės Eleksy- j riu, paaukodamas $100.00 vie 

nuolynui. Jau įmokėjo $25.00.1. 
Dėkojam J. Motekaičiui 9-toj 
skyriaus vardu ir sesučių ir. 
laukiam, kad atsirastų dau-l 
giau tokių geraširdžių prie-
telių, kurie remdami supran
ta kur suvartoti savo uždirb
tus centus. A. Valančienė 

džiais, bet darbais. Pastatv-
kime jiems Prieglaudos na
mą! 

Iš Labd. Sęjungos 
KUODŲ Veikimo 

i « 
Labdarių Sąjungos visos 

kuopos visuomet gražiai dar
buojasi, bet šiemet jų veiki
mas žymiai padidėjo, nes dau
guma kuopų jau laimingai iš
gyvavo 25 metus. Paminėjimuį 
\o gražaus fbei pasekmingi 
laikotarpio, jos renkia Sidab-' 
rinius Jubiliejaus bankietus. 
Kai kurios jau turėjo tokius 
bankietus su graliais progra-
mais ir visi gražiai pavyko, 
nes prie jų buvo gerai rengė
jai prisirengę. 

Labdarių 4 kuopa, kuri gy-
daugiau reikalauja, negu su- jvuoja Dievo Apvaizdos para-

Lituanioa Ave. Pradžia 6 vai. 
vakare. Kuopa nuoširdžiai 
kviečia visus labdarius ir jų 
rėmėjus atsilankyti j šį ban-
kietą ir drauge paminėti šią 
svarbią sukaktį ir paremti lab 
darių prakilnius darbus. Vi
sas pelnas irgi skiriamas Se
nelių Prieglaudos namo staty
mo fondui. 

Praleistas Aukotojo 
Vardas 

Skelbiant aukotojų vardus 
bendruose Lietuvos Nepriklau 
somybės sukaktuvių paminėji
mo iškilmėse vasario 18 d. 
per neapsižiūrėjimą praleis
tas Pirmvn Choras, kuris vii-
n iečių šelpimui aukojo $5.00. 

J. Miekeliūnas, 
Finansų Kom. pirm. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš VVHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šalt iniui u. 

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 JOSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į SIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI I š GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENE1TAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, I l l inois 

TELEPHONE SEELEY 0103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bL į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Kvailas Mvlėtini! Kam tu; 
vargini savo kūną, numeti sa
vo kūną, numeti savo turtą 
ir apleidi šio pasaulio džiaugs 
mus, ir vaikščioji kaip atma
ta tarp žmonių?' "Rodyti 
pagarbą mano Mylimojo gar
bėms", jis atsake, "nes Jis 
yra daugiau žmonių neapken
čiamas ir paniekintas nekaip 
tie kurie Ji 'gerbia ir mvl i ' \ 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave \a 

24 Hours 
'Happy Days Ahead for You 
Think of it—how this old world 

does make progress—now comes a 
prcscriptlon whlch is known to phar-
maelsts as Allenru and wlthin 48 
bours after you start to take this 
b^ift acting formula pain, agony and 
Inflatnmation oaused by excess uric 
itcid has started to depart. 
# Allenru does just what this nutlce 

eays lt wlll do—it is guaranteed. You 
tan get one generons bottle at lead-
Ing drnrsfores ever>'where for 85 
cents and if lt doesn't brlng the joy-
»us results you erpect—your sioney 
•ehole heartedly rtturoert. 

\. I ( 
TEKLt GRONSKIENĖ 

(po levais IkHlolitMč) 
Mlrf kovo 26 d., 1940 m , 

2 v. ryto, sulaukus pus*>s amž. 
Gimus Lietuvoj, o Amerikoj 

išgyveno • • metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

5 sūnus: Joną. marčia Mika
liną, Antaną, marčią Marijoną, 
Pranciškų, marčią Sofiją. Po
vilą ir Juozapą, dukterį Seserį 
M. Annunciata (Sv. Kazimiero 
vienuolyne), 4 anūkus, seserj 
Ališe širvinskiene ir dauk kilu 
giminių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotais namuose: 
10452 So. Indiana Avenue. 

Laidotuves j vyks Mtadlen}, 
kovo 30 d. IS namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta, j Visu Šven
tu par. bažnyčią, kurioje. į-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv, Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Kūnai, Marčios, 
Dukteris, Sesuo ir Gimines. • 

I^aid. Direktoriai I^aohawicz 
ir Sūnai, tel. Pullman 12 70 ar
ba Canal 2515. 

URBA G<ėlės M ylių tiems,. 
Vestuvėms, Ihtiikie-
lams, Laidotuvėm* 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
m 

A I A 

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

William A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 3161 1 

MARCIJONA 
STREPEiKIENE 

(po tėvais Verpečinskaite) 

Mirė kovo 25, 1940 m., 3:30 
v. pp. sulaukus gilios senatvės 

Gimus Lietuvoje, Upynos ap-
skr., Girdiftkes par., Patulios k. 

Amerikoj' išgyveno 28 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris: Marijone, žentą 
Joną Kvietkus. Oną, žentą Juo
zapą Lesauską, ir Marijoną, 
žentą Stanislovą V ištartą. 9 a-
nūkus, brolį Stanislovą Verpe-
činską (Conneetieut vai.), pus
brolį Andriejų Verpečinską 
(Brooklyne) ir daug kitų gi
minių. 

Kūnas pašarvotas 8736 Kx-
change Ave. Laidotuves įvyks 
Penktadienį, kovo 29 d. I§ 
namų 8.30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Juozapo par. baž
nyčią, kurioje Jvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j Šv. Kazimiero kapines. 

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs-
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotu viso. 

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, 
Anūkai. Broliai, Pusbrolis ir 
Gimines. 

laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. tel. YARds 0781. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M 0 C PATARNAVIMAS 
H I Y l D U L A I l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V I / A T KOPLYČIOS VISOSE 
I I V / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

A n t i m B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

P. J. Ridikas 
Petkus 

Lactaicz ir Šonai 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PIILlman 1270 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litaanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Margučių Kontestas 
Teatrai ir Šokiai 
Įvyks Atvelyky 

BOSELAND. — Parapijos 
salėje, kovo 31 <L, bus pakar-.to margumo daugiau vartoti 

ims tą margutį. Jei jo mar
gutis nesuduš, j is (pasiliks 
konteste ir lauks paeiliui kol 
priseis jam vėl rL<ti. Jei jo 
marguti'3 suduš, tai negalės 

toti lietuviški papročiai, dai
nos, teatras ir šokiai, kurie 
džiugins kiekvieną atsilankiu
sį parapijona, ir 'svetį. Kose-j 
landė, parapijos salėje, 1080b' 
So. Waba*h Ave., susivieni-
jimo kuop a dovanoja bonka 
degtinės u i gražiausiai nu
margintą margutį ir bonką 
degtinės geriausiam margučių 
ritinėtojui. 

Į margučių kontestą komi
sija pakvietė Leonardą Šimu
tį, susivienijimo pirmininką; 
dr. Rakauską, daktarą kvotė
ją; Ievą Lukošiūtę ir Antaną 
Vanagaitį, "Margučio*? redak 
torių ir keletą kitų svečių. 
J ie netik padės mums išrink
ti gražiausį margutį, bet ir 
galės gal dalyvauti margučių 
ritinėjimo lenktynėse. 

Stanislovas Kancevičius pa
kviestas komisijos vakaro w 

5 netoli 143 St. ir Harlem Ave. 
I rasta automobiliuj Louis R. 

Plechner, 27 metų, 6545 So. 
lTnion Ave., kūnas. 

dejų, pasišauks ant scenos ke- Pirklybas". Kaip jiems seka-
lis iš atsilankiusių jų svečių si tai tik pamatysime atve-
padėti jam išrinkti puikiau- lykio šventėse. 

ritinėjimui, bet bus jam pro
gos nusipirkti daugiau. Jei 
kieno kiaušinis bus paimtas, 
jis taip pat galės nusipirkti 
kitą ir vėl dalyvauti kontes-
te. Kaip paskutinysis pabaigs 
risti, tai pirmutinis pasinio 
savo margutį ir ris į kitus, ir 
taip varysis paeiliui kol visi 
kiaušimai bus sudaužyti arba 
paimti ritinėse. 

Programa 

Pradedant 7-tą vai. vakare, 
programą atidarys mūsų| Chicago, 111. — Cook County vieškelių policijos viršininkas 
"Nasturtėlių" dainininkės suiLester Laird (kairėj) su adv. Edward A. Fischer. Teisėjas 
"Šeimyniško Gyvenimo Be- įsakė Laird atsakyti visus klausimus teisme, sąryšy j su geni
a i s " ir dainomis. "Septynios blinimu. (Acme telephoto). 
Sesės'*, "Dobile, Dobile", 
"Rūpinos Mergelės*' ir "Va i 
Mergužėle'' tai kelios žinomų 
dainų, kurias jos dainuos mar
gučių vakare. Tai(p pat Ru'bi-
nas su Miknevičiu ir "gen-
ga*' tariasi lošti "Kupčių 

Jerome 
Milliken žmona, Mrs. Marie 
Milliken, 39 metų, 8559 Dan 
te, užvakar patelefonavo sa
vo vyrui ir, ištarus "Good-
by,** uždarė telefoną. Parsku
bėjęs namo Jerome rado raš
telį, kuriame sakoma, jog ji 
"išvykstanti" ir prašoma, 
kad jis prižiūrėtų vaikus. Vė
liau jis ją rado automobiliuj 
apsinuodijusią monoxide ga-
zu. 

PRANEŠIMAS 
Sekmadienį, kovo 31 diena, 

1940 m., įvyks Aušros Vartų 
Parapijos metinis bankietas 
ir sykiu priėmimas naujo kle 
bono kun. dr. Vaško. 

Bankietas prasidės lygiai 6 
vai. vakaro, kad būtų laiko iš
pildyti turiningą muzikos pro
gramą. Dėl to, Bankieto Ren
gimo Vyriausioji Komisija la
bai nuoširdžiai prašo parapi
jiečius pradėti į bankietą rink 
tis jau nuo 5 vul., kad būtų 
galima bankietą pradėti nu
matytu laiku: lygiai 6 vai. 

Bank Koni. 

m 

I I 

Jubiliejinis 

šiai nupieštą margutį. Koks 
jam geriau pat iks^tas ir lai
mės. Tik margų$ųkontestan-
tam* MkiV{*gHh*t * a d na-
žymėtų savo vardus su kiau
šiniais, jei norėtų kad komi
sija duotų tinkamą kreditą 
laimėtojui ir sugrąžintų kon-
testantam's. Dėl kontesto ga
lima atsinešti kiek tik norite 
jsavo margučių, bet tik vienas 
laimes dovaną. 

Dėl margučių ritinėjimo 
lenktynių komisijos nariai iš-
virą penkis tuzinus kietų kiau 
šinių tiems, kur jų pritruki 
i r dar išvirs daugiau, jei bū
tų reikalas. Po programos ir 
per šokius seni ir jauni riti
nės margučius tam paskirtoj 
ir tinkamoj vietoj parapijos 
salėje. ų 

Lenktynės varysis šitaip: 
visi asmenys išritinės savq 
margučius ant grindų. Vieni 
risis lygiai. Kiti gal pasisuks. 
O paskutinis asmuo bandys 
mušti išrištus margučius, ir 

Ida Bubniiro^r t E s m u r £&& 1 

Prie ' * Nasturtėlių' ' daini
ninkių priguli šios moterys. 
Mrs. Ona Labžentienė, ILatil-

ksienė, Petronėlė Maleskknė, 
Mikalina Vaidmanienė, Ona 
Nedvarienė ir Mariona Wait-
kus. 

Margučių vakaro komisio-
e dalyvaua šie asmenys: Pet
ras Nedvaras, kuopos pinni-
nuikas^ Kazimieras Klibinau 

siuntirs po du bilietu kiekvie
nai šeimynai prigulinčiai prie 
kuopos. Su šiais bilietais at
silankiusieji sutaupys po de-
šimtuką nuo kiekvieno šeimy
nos nario arba draugo. Su bi
lietų įžanga bus tik po dvi
dešimts ipenkis centus nuo y-
patos: be bilietų trisdešimts 
penki osntai. Reikia atsimin
ti, kad už 'bilietus bus moka
ma tik prie durų. 

-TKT ttrt#patiškai 
šį gražų parengime bet ii 
kalbėkime apie mūsų lietuviš
ką veikimą kitiems. Atsimin 

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

• ^ — ^ M I 

k- ' 

Bevažiuodamas 
nauju automobilium, Alfred 
Eiggins, 20 metų, Milwaukee, 
Ore., užmigo ir įvažiavo j 
lempos stulpą prie Western 
Ave. ir 106 St. Jam sulaužy
ta nosis ir sužeistas veidas. 

Pirmoji 
moteris kaltinama neteisėtu 
išgavimu bedarbės kompensa- Į P a r e n g i m a s 
cijos yra 27 metų Mrs. Babe1 

Emily Anderson. J i nuteista 
atmokėti $71, kuriuos gave 
kompensacijos ir $18 išlai
doms padengti. 

Traukiniui, 
The Viking, kuris važiavo i* 
Minneapolis į Chicagą, žuvo 
pečkuris Louis Miller ir sun 
kiai sužeistas inžinierius Tho 
mas Conway. 

Penkių metų 
Harry Ludkowsky, 8825 llou-

K<I v e i K i m ą K i t i e m s . XS.I>&IIIIJHX-| . , . ... .. ,. , ' ston Ave. neapsidairęs užėjo knne ne- tik remti tą lietuvy- . \ . v . ant važiuojančio auto prie 
8755 Baltimore Ave. Vaikui 
sunkiai sužeista galva. 

bę, kuri užima pirmą vietą 
mūsų širdyse, bet ir įkurki-
me tą lietuviškumo meilę ir 
mūsų jaunųjų tarpe. Tėveliai 

raitininkas, Mrs. Matilda Ru>' atsiveskime savo jaunuosius, 
biniene, vice pirmininke; J o - , J a u n i e j i > atsiveskime savo te-
nas Lastauskas, iždininkas; 
A, Bubelis, Juozas Cbutna, 
Edmundas Kanoavičius, Jur
gis Smulkis ir Stanislovas 
Kuncevičius pakviestas vaka 
ro vedėu. 

Išskiriant komisią į margu-
|čių vakaro darbą stoja šie 
kuopos nariai: Juozas Las
tauskas, Jurgis Samulionis, 
Mrs. Iolu "WjLlso«niene, K. 
Draugelis ir J . Ivancevičienė. 

Kad nė vienas neužsiliktų 
nuo šrų senovės papločių 

vėlius. Pavakaraukime mar
gučių pramogoj, kovo 31 d. 
Visų Šventųjų parapijos Sa
lėje. Jurgis Smulkis, koresp. 

jei pataikys į vieną jis pasi-j margumynų komisija yra pri-

leidimus išsiėmė Sam Barz-
daitis ir Donnie Fink; Stanley 
Karpis ir Evelyn Trakselis; 
Andrew Foley ir ^Angeline 
Rasimas. 

OPEROS ŽVAIGŽDĖ 
NOVENOS VALANDOJ 
Penktadienį vakare, 8 vai. 

iš stoties "VVCFLi per Sopulin
gosios Mūsų Motinos radio 
valandą *'Hour With the 
Queen of Heaven" giedos j 

operos artistė Vivian Del I ž.! 24 valandų ieškojimo miške 

Vakar 
sūnus Joseph pažino savo mo
tina Mrs, Adolphina (jribis, 63 
metų, 935 Concord Place. J i 
mirė Augustana ligoninėj, kai 
ją suvažinėjo sekmadienį "hi t 
-and-run" vairuotojas. 

IŠBRAUKĖ 192,455 
BALSUOTOJUS ; 
Vakar balsavimo otiejjozaj 

pradėjo braukti 1^2,455 balr 
suotojų vardus iš Chicago* 
balsuotojų sąrašo. 

Rinkimų komisionierių taiy 
ba kovo 13-14 dienomis pa
skelbė |196,541 pranešimus bal
suotojams, kurių nebuvo ras
ta antrašu pateiktu registra
cijoj. Iš jų tik 4,086 asmenys 
tiSttvyko persiregistruoti. 

MELROSE PARK, ILL. -
6v. Jono dr- j a rengia balių 
paminėjimui 26 metų 'savo gy
vavimo. Balius įvyks kovo 30 
d. Blue Goose ballroom prie 
23-čios Ave. ir Lake St. Bus 
gera muzika. Įžanga iš anks
to 25c, prie durų 30c. Durys 
atsidarys 7:30 v. v., o šokiai 
prasidės 8:30 v. Baliaus ko
misija rūpinasi, kad. kuo ge
riausia prisirengus. & J. 

JAUČIATĖS NUVARGĘ 
SKAUDA GALVį. 

NESMAGU? 
K ADA sunkus maistas ir persi

valgymas sustabdo jūsų vidu
rius... suteikiant varginančius 

gražus, blogą kvapą, aitrumą ir iš
pūtimą nuo užkietėjime... kramtyki
te FEEN-A-M1NT, skanu kramto-
mąjį gumą viduriu liuosuotoją. Pri-
Y>nus skonis. Pagelbsti paliuosuoU 
vidurius švelniai ir priimniai. Vei
kia maloniai, bet tikram suteikimui 
laukiamo paliuosavimo ir normalio 
smagumo gyvenime. Ekonomiškas 
FEEN-A-M1NT patinka vinai šei
mynai, suaugusiems ir kūdikiams. 
Miltnai pasitiki FEEN-A-M1NT. Gau
kite FEEN-A-M1NT šiandien. Atsi
minkite Sj pakelį. 

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

Kai kada tylėjimą*, yra iš
mintingiausias atsakymas. 

Kilniausias troškimas, kurį 
gali jausti ir pasiekti žmo
gus — tai atlikti visas savo 
pareigas. Lubbock 

Duok liežuvftti poilsio, o nt 
rankoms ar akims. 

MIRĖ VONIOJ 

P o 

Vakar buvo tyrinėjama be
sirengiančios gimdyti motinos 
Mrs. Sylvia Newman, 31 m. 
mirtis. 

Jos vyras išgirdo jos šauk
sme. Nuskubėjęs maudyklen 
rado ją negyvą vonioj. Šalia 
buvo perversta saules lempa. 

Policijos gydytojas negali 
nuspręsti ar j i mirė nuo šir
dies atakos ar nuo elektros 
sroves. 

BROLIU MOTUZU FILMOS 
BUS RODOMOS: 

Kovo 27 d., Dievo Apveiz-
dos par. salėj, 18th ir Union 
Ave. 

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

*Kovo 29 d., West Side Hali 
bu v. Meldažiaus salėj, 2244 
vV. 23rd Place. 

CONRAD 
Fotografas 

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

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. 

Res. — ENGlewood 5840., 

Vedybos seka meile, kaip 
dūmai liepsna. 
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UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Testnvėm, Krikštynom Ir Kito 
fciem ttanfcieuuu buteiKi&m i-» 

utruaruin*. 
i .mfcmnm^ Patai naTlinas f Uūaui* 

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

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
vynu !•* orlaivyim, kurie dabar da
ly vau. a niūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiti. Kaina 35c, 3 setai už f 1. 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. Y. 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę renduojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidomis..«**•••!>$2.50 
Dievo Malonių šaltinis, juodais gerais 
virš., f>aaoksotais lapų krafitais i . ; .> . . . . . . .B*.»3. '0 
Dievo Btolonių Šaltinis, juod. odos virS* 
raudonais lapų kraštais. .> «o«i. ••»• • • •asaf̂ .UU 
Naujas Aukso Altorius, juodais odos 
virš., paauksotais lapų krafitais > « . . . . • « • .$1.75 
Angelas Sargas, juod. paauks. virš n*««*f«pffUJ 
Maldaknyge ir Baž. Vad., odos viršeliais. . ^ • • • • w • 1 - 2 5 

Maldaknyge ir Baž. Vad., raud. lapų kraštais . . 60 
Maldų ftJTiiriTiftiii^ odos v i r š e l i a i s . . . . . . w ± * m * M & 
Maldų Binklnfilia, juod. gerais v i r š . . . . . - - •• *** 

D R A U G O K N Y G Y N A S 

2334 So. Oaklcy Ave., Chicago, IUL 
^ 

t 

URME, 
M 

ElY^S 

Morning 
Dėl akitl P»TIW»««»« n"** •*nlėa» 
Vėto ar Dulkiu, vartokite kelia 1&--vwm- •— nuvarvu* 

Ir Buaufruslema 

šus Murinę 
šias akis. 
Saugus Kūdlklanu 
•Įsose Vaistinėse. 

VVrffe for Free Book 
"A WoHd of Comfort for Y©uf tv**" MURINĘ COMPANY C °H^ T A c o 

._ ,— . 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEMO f Ala UHOUUDUI1 

B a r s k i s F u n n i t u r e House , Inc. 
•YBM HOMI OF FIMB FURNTTURK" BINOH 1994 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 
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Apie Pirmąją Dainų Šventę Aidi Po Visą Chicago 
Vcl Gražus Pranešimas Nuskambėjo Radio • 

Bangomis 
Vakar Chicago ir apylinkes, ras, taip pat dviejų-trijų Sim-

betuviai, klausydami dienraš-| tų vyrų ir merginų chorai si
čio "Draugo ' ' radio progra
mos iš WGES, išgirdo ir se
kantį pranešimą apie rengia
ma Pirmą Dainų Šventę Chi-
<*goj. 

Broliai, seses radio klausvto-
ja i : 

Praėjusį sekmadienį visas 
krikščioniškas pasaulis, švęs
damas Kristaus iš numirusių 

s kirai. Tai programai dabar 
kiekvienas choras ruošiamas 
atskirai, o vėliau bus daro-

DABAR BE JOKIO VARGO GALIMA 
PASIRINKTI DAINOS ŠVENTES 

TIKIETŲ 
Jų Galima Gauti Šiose Vietose Ir Pas Šiuos 

Asmenis: 
MARQUETTE PABK. — 

mos bendros repeticijos susi- ^ l m i z B Janušauską, vi 
1 • • • T-*" T # ^ 1 dainavimui. Vadinas, balan 
džio 21 d. bus koncertų kon
certas, kokio Chicagos lietu
vių tarpe dar nėra buvę. 

Ar reikalingos mums tokios 
milžiniškos Dainų Šventes, siu-

prisikėlimą, džiaugsmingai gie1 r i š t o s s u D e £ a l ° didelėmis iš-
dojo Alleliuja. Su Kristaus iš1 laidomis! — gali kas paklau-
numirusių prisikėlimu ir gam-1 s t i- Reikalingos, ir dar kaip 
toje viskas atgija: pati gam
ta dvelkia švelniu pavasariu, 
o visoks joj sutvėrimas ruo
šiasi naujam gyvenimui. 

Pavasariui brėkštant ir Chi 
cagos lietuvių organizuotasis 
jaunimas ruošiasi naujam ne
sakyčiau gyvenimui, bet per
gyvenimui, kurį ir mums vi
siems teks pamatyti, tai yra 
Pirmai Dainų Šventei, kuri 
įvyks balandžio 21 d., milži
niškoje Ashland Blvd. įAudito-
rium, prie Ashland ir Van 
Buren gatvių. Šią Šventę ren
gia Parapijinių Chorų Sąjun-

Pirmiausiai chorai nori paro
dyti, kad be pagrindo yra kai 
kieno kalbama, jog mūsų cho
rai nieko neveikia. O svar
biausiai — duoti jaunimui 
darbo. Vanduo ant vietos sto
vėdamas genda. Jaunimas 
taip pat neveikdamas lieka 
apneštas visokiomis srutomis, 
o neretai net nubloškiamas \ 
tautinę, ir dorinę pražūtį. Yra 

sus parapijos choro narius, 
R. Andreliūno Jew(?lry krau
tuvėj, 6324 S. We?stern Ave., 
"Draugo" agentą S. Staniu* 

sus parapijos choro narius 
P. Gudo krautuvėje, 901 W. 
3rd St., A. Aleliūnienę, 3251 
So. Union Ave. 

TOWN OF LAKE — pas 
muz. V. Daukšą; ir parapijos 

Budriko Radio 
Valanda Kovo 24 
Iš Radio Stoties 
WCFL 5:30 v. v. 

Vyrų kvartetas gražiai su
dainavo keletą dainelių, pri
tariant orkestrai, orkestrą la
bai gerai išpildė k?lis nume
rius lietuviškų šokių. Makalų 

radio valandos neturi kai(p 
Budriko, iš galingos stoti?s. 

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos lai
ku iš stoties AVHFC, 1420 k. 
Bus gera akordijonų muzika 
ir gražios lietuvių liaudies 
dainelės. Be to bus svarbūs 
asmenų ir draugijų praneši
mai ir gardūs juokai. Nepa-

lį, 6651 S. Talnian Ave., Mrs. choro narius, veikėją M. Su-
Varkalienę, 6315 S. Wolcott 
Ave., J . Kaziliūnaitę, 6622 S. 
Troy St. 

BRIGHTON PARK. — pas 
art. J.. Kudirką, ir visus pa
rapijos choro narius, MDrau
go' ' agentą F. Gubistą, 4355 

deikiicnę, 1632 W. 46th St., 
Bruno Šamo krautuvėj, 4551 
S. Hermitage Ave. 

SO CHICAGO — pas muz. 
K. Gaubj ir visus parapijos 
choro narius. 

BOSBLANDE — pas muz. 
S. Mozart St., A. Kass jewel- S. Rakauską, visus parapijos 
ry krautuvėje, 4216 Archer choro narius ir jaunimo 

SUSIRINKIMAI 
Draugystė Saldžiausios Šir 

dies Viešpaties Jėzaus laikys 
metinį balių pagerbimui gar
bės narių, kuris įvyks kovo 30 
dieną, Chicagos Lietuvių Au-

Ave., Mikšio hardware krau
tuvėj, 3990 Archer Ave. ir 
veikėją M. Paukštienę, 4318 
S. Maplewood Ave. 

WBST SIDE — pas muz. 
J . Brazaitį ir visus parapijos 

ir daugiau priežasčių, kuriu c h o r o n a r h l s > v e i k g » F - P a " 
biJonaitį, "Draugo ' ' adminis-

gos Chicago Provincija, į ku
rią įeina ir Liet. Vyčių Chi
cago Apskr. Choras. Kad to 

čia negalima suminėt. 
Dėl to reikia mums savo 

jaunimas stipriai paremti ir 
dėl to reikia, kad Chicagos ir 
apylinkių lietuviai balandžio 
21 d. užpildytų Ashland |Au-
ditorium. Parodykim savo 

ji didelė dainos meno šventė jaunimui, kad mes jį remia-
visapusiai pavyktų, chorams į 
pagalbą atėjo dienraštis 
"Draugas . " 

Noriu čia pabrėžti, kad ši 
Dainų Šventė nebus tos rūšies 
chorų pasirodymas, kaip pa
prastai esti per mūsų tautines 
šventes, arba kitokias iškil
mes, į kurias chorai eina ne
pasiruošę. Ne. Dainų Šventės 
programa bus koncertinė pil
na to žodžio prasme, ir ją iš
pildys tūkstantinis mišrus cho 

me, kad jo pastangas kelti lie 
tuviškąją dainą šioje šalyje 
100 nuošimčiu vertiname. Tai
gi, su pavasariu prisikeikime 
visi, kurie dar nėra atkritę 
nuo tautos kamieno, ir suruoš-
kime tokią lietuviškos dainos 
demonstraciją, kokios Chica
go j nėra buvę. Parodykim pa
sauliui, jog mes lietuviais 
esam gimę ir lietuviais, ypa
tingai per savo dainą, pasi
liksim. 

tracijoj, Metropolitan State 
Bank, 2201 W. Cermak Rd., 
Vyčių 24 kp. narius ir sąjun-
gietcs. 

CICERO — pas muz. A. 
Mondeika, parapijos choro na
rius, ''Draugo*' agentą V. Še-
metulskį ir ipas kitus veikė
jus. 

NORTH SIDE — pas muz, 
N. Kulį, visus parapijos cho
ro narius, "Draugo" agentą 
K. Šerpetį, 1710 N. Gerard St., 
A. Bacevičių ir kitus veikė
jus. 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOJ — pas muz. K. Sa
bonį ir visus parapijos choro 
narius. 

BRIDGEPORT — Beetho-
veno konservatorijoj, pas vi-

vyčių, sodaliečių veikejus-as. 
WEST PULLMAN — pas 

muz. Railą ir visus parapijos 
choro narius, "Draugo" agen
tą S. Railą ir kitus veikėjus. 

MELROSE PARK — P. 
Metriks jewelry krautuvėj, 
.152 Broadway ir "Draugo" 
agentą A. Žvirblį, 1513 — 35 
Ave. 

Pas vi'sus Liet. Vyčių Chi
cago Apskrities choro narius. 

drama, kuri eina. per radiją i 
-:„ ~ ^ - 4.- - x v . Imirskite pasiklausyti, 
jau septinti metai, toliau vis •* . 
labiau daros populiari. Maka- D f U m» **&»»» 
lų dramos vaidylos yra geri 
artistai, kurie per daugelį me
tų darbavosi scenoje. Makalų 
dramos autorė Aldutė yra ge
rai patyrusi vaidintoja ir žy
mi dainininkė. Ponia. Maka-
lienė ilgus metus darbavosi 
scenoje ir yra gera scenos ži
novė. Tą patį galima pasaky
ti ir apie kitus Makalų dra 
mos dalyvius. Todėl vaidini
mas išeina taip gerai, kad 
malonu yra jo klausytis ir vi
si juo domisi. Nors tokis lo
šimas daug kainuoja, bet yra 
ko pasiklausyti. Tegul ir to
liau Makalai gyvuoja Budri
ko programose. Yra pastebi
ma, kad kitos tautos, turin
čios iki milijono gyventojų 
Chicagos apylinkėse, o tokios 

ditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Malo
nėkite atsilankyti į šį balių 
visi nariai ir atsiveskit savo 
draugus. Valdyba 

Dievo Apvaizdos parapija. 
— Labdarių 4 kuopos 25 m. 
sukakties vakarienė su prog
rama rengia Labdarių kp. ir 
Rožių ir Lelijų Klūba*. Vaka
ras įvyks balandžio 14 d., (pa
rapijos svetainėje. Pradžia 
vai. vak. 

Programa bus labai graži, 
o vaišės irgi geros. 

-

Svarbus Draugo 
Agenty ir Vajininkų 
Susirinkimas 

Pirmadienį, balandžio 1 d., 
8 vai. vakare, "Draugo" re
dakcijoj įvyks svarbus visų 
kolonijų, Chicagoj ir apylin
kėj, "Draugo" agentų ir va-
jininkų susirinkimas. Visi pra 
šomi būtinai dalyvauti. Bega
lo svarbus reikalas. 

Administracija 
•• : - 4 -

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

eltchinc ThisFastW*< 
•orMoneyBith 

For ąūick relief from itching of eczema, pimples. 
athlete's foot, scabies, rashes and other ez-
temally caused skirt troubles, use world-famous, 
cooling, antiseptic, liauki D.D.D.Prescription. 
Creaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly slope intense itching. 35c Iriai bot tie 
prove* it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

1 * 

1$ s>& 

D V I G U B A S . 'CELLOPHANT. . ATSIDARO DVIGUBAI. GREICUUi 

Listen to 

PALAMECH'S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION W H I P 
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 

Feafuring a Program of 
CUSSfCAL AND FPLK MUSIC 

Rfcmkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
CANTEK 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

T V 

Įžanga 50c. Visas pelnas 
eis senelių prieglaudos staty
mui. Prašom visus atsilankv-
ti. Komisija 

ŠĮVAKAR CIGEROS LIET. 
DEM. KL. ŠOKIAI 

Šįvakar įvyksta metinei šo
kiai, kuriuos rengia Ciceros 
Lietuvių Demokratų Klubas, 
New Liberty Hali, 14th St. ir 
49th Court. Šokiams gros Del 
Rene orkestrą. 

Bus "door prizai ir pini
gini prizai sumoje $50.00. 

Pradžia 8:00 vai. vak. ir 
visi kviečiami dalyvauti. 

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

— SMALL MONTH1Y PAYMENTS-

AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

Tasai žino daug, kuris mo
ka valdyti liežuvį. Daug žu 
vo nuo kardo ašmenų, bet da? 
daugiau žuvo nuo liežuvio. 

— I IM IA I TIADt-M »U0WAHC1 — 

OUl MW.MMMINI •VMAMTII 

E 

^ C T A D TYPEWRITER 
^ ^ I M I V COMPANY 

ROMRT C. GOLOILATT. Monog.r 
189 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
ESTIMATES—FREE —DEMONSTRATION 

ANGLIŲ 
KAINOS 

ŽEMESNES 
PERKANT 

ROSELAND COAL GO. 
343 W. 107th Place 

TeL PULLMAN 6776 
Tumonis ir Sūnai, Sav. 

K 
Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% ** P*-
dėtus pinigus. Duodam pa- J § | 
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

s"" 
LOAB AttSOOlATlOl 

O F CHICAGO 
/USTTN MACKIKWICH, 

Ohartered by U. S. Government 
8AVINGS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHEE AVENUB 

VAI/.: 9 iki 5 p. IK Trectad.: 9 lkl 12:00 p. Seštad.: 9 iki 8;00 r. • . 

l^"^<^'im m m<^^im^m^^<^*m^^^^»m <i« *^^^m ^ » m^^ m m^^t . 8 

Užlaikome pilną eilę vyriš-< 
kų marškinių, l>altų ir mar-' 
gų, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pasirinkimą ka-' 
klaraiačių (neckties). 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Seletnonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

CLASSIFIED 
REIKALINGA DARBININKE 

J*atyrusl mergina namų ruogos dar
bui. Paprastas virimas; n5ra plovimo: 
l vaikas, 6 metų amžiaus. Savo kam
barį, vania. Gera alga. Atsišaukite: 
Bitterswo t 8044 

PARDAVIMUI tJKIS 
60 akerų ūkis. gera žemė ir bu-

dinkai. Randasi Elegron, Mich.. prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeni 8251 So. Emerald 
Ave., Chicago, 111 Tel. Victory 4181. 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., gani 
apšildomas; 2 karu medinis gara-
džius: arti 77th ir Green St Turime 
parduoti už labai žema kaina, tik 
$6.300; $1,500 {mokėti, balansą kaip 
renda. H. J. BHilim, 9114 South 
Ashland Ave., Chicago. IUinoiy. . . 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chlcairo 

2202 West Cermak Road 
TEL,. CANAL 8 R 87 

Rcn. J. Ka7flnau«kas- Raštininkas 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

R E A D ESTATE 
Gera proga sumaniam Žmogui Par
duosiu, mainysiu arba ifinomuosiu 
geram žmogui bizniava namą.. Vie
ta gera. t inkama dėl taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adresu: 1801 
South 51st Ave., Cicero. Illinois. 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
'U W I I X L1KE US' 

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

PARDAVIMUI NAMAS 
3 aukStų mūrinis namas. 3 fletai 
po 6 kambarius; 2 karu mūrinis ga-
radžius: randasi ant 23rd PIae«*. ne
toli ba*nvčio«. AtniSaukite: B. R. 
Pietkiewicz, 2608 \ ¥es t 47th Street. 

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
200 akeiriu ūkis Tndianoj. Greitam 
pardavimui — $6.000.00 
6 pagvvenlmų, po 4 kambarius, na
mas $8.000. 
Marquette Parke bungalow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave^ 
tel. PROspcrt 40S«. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marauette Parke parduodamas 7 

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai Jreng-
ta taverna- Tel. CANal 5976. Adre
sas 2259 West 2Srd Plaoe. Chicago. 

PARDAVIMUI N A t f ^ S 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau-
ctus, 2830 South Wallace Street. 


