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Santarve c ementuoja solidarumą 
Karas Suomijai su Sovie-j 

tų Rusija atsėjo keturi šim
tai milijonu dolerių. Is to iš
eina, kad kiekvienam suomiui 
karo išlaidų atsėjo daug maž 
po $125. Kadangi karas tesė
si 105 dienas, tai jis kiekvie
nam suomiui į dieną atsėjo 
daugiau, negu po $1.00. 

Didžiajai Britanijai karas 
atseina po 30 milijonų dole
rių į dieną. Iš to išeina, kad 
kiekvienam anglui tas atsei
na po $1.00 į dieną. Tiek an
glams atseina, kuomet, galima 

^sakyti, tik prisirengimai tei-, 
na prie karo. Kitokios Angli-į 
jos karinės išlaidos būtų, jei 
išsivystytų žūtbūtiniai mū
šiai. 
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Vokietijos nauja milžiniška patranka. Naciai tvirtina, kad 
jos šoviniai didesnį tolį gali siekti, nei pasaulinio karo laikais 
pagarsėjusi vokiška patranka "Ber tha" , kuriaja apšaudytas 
Paryžius. (Acme). 

Šių metų pradžia rodo, kad 
automobilių katastrofos Ame
rikoj padidėjo 25 nuoš. Ap
skaičiuota, kad užmušti} ir 
sužeistų per automobilių ne
laimes šiemet būsią 400,945Į MILVVAUKEE, Wis., kovoj kunigų ir pasauliečių delega 

ARKIVYSKUPAS KILĘ Y 
UŽEME SOSTĄ 

DAUG ŽIBALO 
SIUNČIAMA NACIAMS 

BELGRADAS, kovo 28. — 
Atšilus orui ir sulūžus le
dams Dunojuje, šia upe iš Ru 
mmijos pagreitintas skysto

jo žibalo siuntimas į Vokieti
ją. Baržos paskui baržas su 
žibalo kroviniais plaukia Vo
kietijos link. 

Dėl sukaustyto ledu Duno
jaus ir dėl užpustytų geležin
kelių Vokičtijja nekurį laiką 
gavo mažai žibalo iš Rumuni
jos. Tad dabar išvežimas pa
dvigubinamas. 

ATSKIRAI NEDARYS 
TAIKOS SU PRIEŠU 

Taikos klausimu visados 
bus turimi bendri pasitarimai 

LONDONAS, kovo 28. — j bus daroma ateityje. 
Santarvės valstybių — Angli-, Abiejų valstybių a t i t ies di 
jos ir Prancūzijos, vyriausioji: desniau saugumui dar dau-^P^ ip^ iu i žydus sutraukia 
karo taryba šiandien Londo 

NACIAI NEIŠLEIDŽIA 
ŽYDU IŠ LENKIJOS 
BERLYNAS, kovo 28. — 

Yra žinių, kad užkariautose 
Lenkijos teritorijose žydai gy 
vena baisų skurdą, o ypač 
Liublino srityje, kur naciai 

MASKVA ŠAIPOSI 
PRIEŠ PRANCŪZIJĄ 

MASKVA, kovo 28. — So
vietų vyriausybės viršūnėse, 
kaip sužinota, nereiškiamas 

ne turėjo susirinkimą. Pran 
cūziją atstovavo patsai nau
jas premjeras Paul . .Reynau-
das, vyriausias prancūzų ka
riuomenės vadas gen. M. G. 
Game linas ir keletas kitų va
dų. Anglijos atstovybės prie
šakyje buvo ministras pirmi
ninkas Chamberlainas. 

Išleistam apie įvykusį karo 
tarybos susirinkimą oficia
liam komunikate pažymima, 
kad taryba, peržvelgusi pra
eities svarbesniuosius karo 

giau sucementuotas abiejų ŠP į i r įgyvendina, neteikdami nė 
lių solidarumas taip, kad a b i - , k o k i u h gyvenimui prie-

28. — Šiandien čia įvyko re
tos bažnytinės iškilmės. Apaš 
tališkas delegatas J . A. Vals
tybėms, JE . arkivyskupas A. 
G. Cicognani įsostino Mil-

25 nuoš. automobilių nelai-| waukee naują arkivyskupą 

žmonės. Amerika ir be karo 
turi tokių nelaimių, kurios 
nedaug mažesnės už Europos 
karines baisenybes. 

C1J0S. 

mių Amerikoj įvyksta dėl gir
tybės. 

Kapitalistų spauda niekina 
prez. Rooseveltą ir įrodinėja, 
būk jo patvarkymai trukdą 
pramonės ir biznių bujojimą. 
Kapitalistų rašytojai įrodinė
ja, būk dėl prez. Roosevelto 
patvarkymų, pramonininkai ir 
banl^ininkai biją daryti nau-
jus investmentus. Bet pasi
rodo, kad didžiųjų Amerikos 
korporacijų ir korporacijų in-
vestmentai visą laiką augo ir 
dabar tebeauga, 68-nių didžių
jų korporacijų investmentai 
1932 m. buvo $10,077,375,000, 
o pabaigoje praėjusių metų 
tas kapitalas jau siekė 
$11,246,812,000. 

Moses Elias Kiley, buvusį 
Trenton, N. J., vyskupą. Ar
kivyskupas Kiley užėmė ar
kivyskupo S. Stritch vietą. 
Šis pastarasis nukeltas Chi-
cagon. 

Pavasariui auštant, dauge 
lio buvo laukta pagyvėjimo 

Įspūdingose šio ingreso iš
kilmėse dalyvavo apie 48 ar
kivyskupai ir vyskupai, keli 
abatai ir šimtai kunigų. Bu
vo atstovaujamos visos baž
nytinės ir kai kurios pilieti
nės organizacijos. 

Arkivyskupas Kiley čia at
vyko iš vakaro. Vakar Jo 
Ekscelencija keletai valandų 
buvo sustojęs Chicagoj. Holy 
Cross misijos koplyčioje lai
kė Mišias, paskiau atlankė , 
naują Chicagos arkivyskupą. 
Jo Ekscelenciją pasitikti at-

NORI SUSIPAŽINTI SU 
PIETINĘ RUSIJA 

MASKVA, kovo 28. — J. 
A. Valstybių ambasadorius 
L. A. Steinhardt nuaj&rendė 
susipažinti su pietine Rusija. 
Išvyko atlankyti Kijevą, Ros 
tovą, Tiflisą, Batumą ir Ode-
ssą. Važiuos reguliniais sovie 
tų traukiniais. 

nepasitenkinimas Prancūzijos 
. . . . xv , ,. , vykdyme^ įvykius, 'sutarė ka 

reikalavimu atšaukti ambasa- J ' 
dorių J. Suritzą iš Paryžiaus. 
1 Sovietų žinių agentūra Tass 
pareiškia, kad Prancūzijos 
reikalavimas yra be pagrindo. 
Bet jei prancūzų vyriausybė 
netekusi ambasadorium pasi
tikėjimo, jis ištraukiamas. 

dvi valstybės kaip bendrai ka 
riaus, taip ir bendrai darys 
taiką. Su priešu atskira taika 
nieku būdu nebus daroma 
Prieš darant paliaubas, arba 
taiką, vi'sados turės įvykti 
tais klausimais abiejų vals
tybių bendras pasitarimas. 

Ir užbaigus karą —. paJa-
rius taiką, abi valstybės lai
kysis solidarumo, bendrai sau 
gos savo interesus ir bendrai 

monių. Daugelis žydų norėtų 
apleisti Liublino sritį ir ki
tas buvusios Lenkijos teritori 
jas. Bet Vokietija nusprendė 
jų niekur neišleisti. Sako, žy
dai gyvenimą gali pasidaryti 
darbu. Esą, darbo pakanka
mai ir jie tedirba. 

Be žydų ir patys lenkai 
skundžiasi sunkiuoju gyveni
mu. Jiems stinga maisto, ka
dangi daug maisto produktų 

darbuosis už taikos patvaru-, siunčiama Vokietijon. Bet na 
Įcių autoritetai visus nusiskun mą, 

SUMNER WELLES 
GRIZO IŠ EUROPOS 

VOKIETIJOJE GAMINAMI 
PRIEMONINIAI ŠERAI 

BERLYNAS, kovo 27. -
Vokietijoje pastaraisiais lai
kais išrasta kaip gaminti prie 
moninius serus šepečiams ir 
kitiems reikalams. 

Praneša, priemoniniai Še
rai savo kokybe mažai kuo 
skiriasi nuo tikrųjų kiaulių 

TYRINĖS KAE0 
FROPAGANB* •», 
WASHINGTON, kovo 28. — 

Senato užs. 'santykių komite-

WASHINGTON, kovo 28. 
Iš Europos s u g r į š ten prezi-j SERGA POLITINĖS 
dento Roosevelto siųstas spe-
cialus atstovas Sumner We- KAMPANIJOS VEDĖJAI 
lles^ Jis^prezidentui ^parvežė 
tikriausių ir vėliausių žinių 
apie stovį Europoje. 

Čia atvykęs Welles pirmiau 

dimus neigia. 

tas pripažino rezoliuciją išty-% . 
sra susiejo su valstybes sekre rinėti J. A. Valstybėse vyk

domą karo propagandą. No
rima rasti šio:- propagandos 
šaltinius. 

PRIEŠ MIRSIANT 
SUSITAIKĖ SU DIEVU 

ŠIAULIAI. — Šiomis die-

torium Hull ir už pusvalan
džio su juo nuvyko į Baltuo
sius Rūmus. 

Iki šio laiko niekas nežino, 
kokiais tikslais Welles atlan
kė. Europą. Nežinia, ar tai
kos, ar (prekybos, o gal kitais 
kokiais reikalais. Viskas ak
lai uždaryta paslaptimi. Gal nomis Šiauliuose mirė žymus 

advokatas Venclauskas. Jisai, paskiau šis tas apie tai paai; 
buvo vienas iš žmonių, kuris j kės, bet šiandie nieko. 
prisidėjo prie laisvamanių 
kapų įsteigimo. Pats adv. 

vvko iš Milwaukee gausingos' 
WELLS PUOLA 
VYRIAUSYBE 

Venclauskas prieš mirtį susi
taikė su Dievu ir btTo palai
dotas katalikiškomis apeigo
mis katalikų kapinėse. 

REMTINI POLITINIAI 
KANDIDATAI 

Kai kurie 111., kandidatai, 
^siekiantieji nominacijos "pri-
mary" balsavimuose ir žadan 

vardus. 
dimi yra remtini. Nes pirki 

a 
liškų darbų. Štai dabar skel-l Rašytojas Wells puola minis-
bia, kad Sovietų Rusija Ame-jtro pirmininko Chamberlaino ' AdV Venclauską šiauliškiai.1110 m o k e s t y s ?<7ra darbiniu 
rikoje turinti šimtus komu- vyriausybę. Vadina didžiai ne ^ ^ ' i š k i l m i n g a į palaidojo. ! k a m s i r varguomenei ne vien 

Vokietijos laukų ir daug 
kitokių darbų nudirba lenkai. 
Jau nuo kovo mėnesio pra
džios kasdien tūkstančiai len
kų buvo gabenama Vokietijon 
ūkių ir kitokiems darbams. 

Taip vadinamas Dies komi
tetas suseka ir paskelbia vis 

nistų, kurie jai šnipinėjimo 
darbus atlieka. Įrodinėjama, 
kad komunistai neteisėtai var
toja klastotą prez. Roosevel
to parašą. 

Komunistai savo darbais 
gali prieiti prie to pat, prie 
ko senesniais laikais buvo pri
ėję anarkistai, o vėlesniais — 
kidnapperiai, gangsteriai ir 
bootleggeriai. Todėl komunis
tai gali susilaukti anarkistų, 
kidnapperių ir gangsterių li
kimo. Dėdė Šamas vra kan-
trus ir nesiskubina griebtis 
lazdos*. Bet kai sykį išeina iš 
kantrybės, tai veikia ne juo
kais. Tad tegu komunistai 
šundoriauja, tegu jie vis la
biau įsidrąsina. Nepasijus, 
kai atsidurs ten, kur Capone 
jėgų neteko. 

kompetentiška. Kapuose gražią kalbą pasakė 
vienas teisėjas, kuris pabrė
žė, kad sunku gyventi be Die-

ANGLIJOJ PATIKRINAMI 
DARBININKAI 

vo, reikia visiems susitaikinti [ LONDONAS, kovo 28. -

našta, bet ir skriauda. 

Adv. Venclauskas mirė k a t į 4 1 ^ m a ž i n t i P i r k i m o m o k
v

e s -
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te. Tą viltį pakėlė naujas 
Prancūzijos kabinetas, pasi-
matvraas Mussolinio su Hit-
leriu ir kai kurie kiti ženklai. 
Tiesa, šis tas naujo vakarų 
fronte įvyko, tik ne tas įvy
ko, ko daugelis laukė. Žinios 
atėjo ne apie karinių veikimų 
pagyvėjimą, o apie tai, kad 
Prancūzijoj daug kareivių iš 
fronto paleista vasaros ūkių 
darbams, o iš Vokietijos atė
jo žinių apie tai, kad daug 
kareivių buvo paleista Vely
kų šventei. 

CHKAIJO. — Autett*1i*Ji 
nė nelaimė ir liga laikinai su 
trukdė politinę kampaniją 
Wayland Brooks ir John Ste-
11 e, kurie 'siekia nominacijos 
"pr imary" balsavimuose ba 
landžio 9 d. 

Savo rėžtu Chicagos majo
ras Kelly, kaip paprastai, iš
vyko į Floridą, ten pasimau
dyti skaisčiuose saulės spin
duliuose ir susirgo gripu. 

Brooks, retep. kandidatas i 
federalinį senatorių, turėjo į ,^ 
ntiaimę su automobili — ne- K r i n i m # policijai teko daug 
toli Kankakee pravažiuoją? Į d i r b t i p į r m į a U s ia Vilniaus 
automobilis smogė i jo masr j m į € g t e i r srityje buvo likvi-
ną. Jis ir jo žmona lengvai f ̂ ^ g ginkluotos plėšikų 
sutrenkti. Gana to, jiems nu g a u j o s : gruodžio mėn. išaiš-
rodyta keletą parų atsipeiki k m į a g a u j a , kurios 9 daly 
ti. 

VILNIAUS KRAŠTE SU
ŽNYBTI KRIMINALISTAI 

VILNIUS. — Lietuvai at
gavus Vilnių ir jo sritį, krhn. 
policijai teko labai sunkus už 
davinys — apvalyti miestą 
nuo tamsaus gaivalo. Jau nuo 
seniau Vilniaus miestas buv. 

(A^-nkiĵ s- riboje buvo pawžy- *# 
mėjęs didelio masto Įsilauži-
kais, vagimis ir kišenvagiais, 
kurie iš čia vykdavo gastro
lėms į kitus Lenkijos mies
tus ir net j užsienius. Praū
žusi karo viesulą dar padidi
no nusikalstamąjį elementą 
Vilniuje. 

Iš Vilniaus kalėjimų buvo 
paleista daugiau kaip 2,000 į 
vairių nusikaltėlių, kurie pa
jutę laisvę, vėl t?tojo '*j dar-

Stelle, dem., siekiąs nomi
nacijos į valstybės guberna-

vius karo lauko teismas pas
merkė mirti ir kalėti iki gy
vos galvos; ir kita, kurios vie 

Prancūzijai reikalaujant So 
vietų Rusija atšaukė savo am 
basadorių Prancūzijai, Jacob 
Surits. (Acme telephoto). 

su Juo. Britų autoritetai patikrine j REIKALAUS DAUGIAU 
dirbančių karo pramonėje daiJIšLAJEŲ ŠELPIMUI 

torių ir kovojąs prieš demo- ; n a g da]yvį,. p a smerktas mirtį, 
kratų partijos mašiną, !paga-!Q k i t i į i g į e m s metama sunkių 
vęs "šalt į". Jam taip pat pa | - ų d a r b ų ^Įėjimu. Be šių 
tarta nuošalume atsilsėti. Ikrim. policija išaiškino dar 

Brooks ir Stelle sako, jie \ y ^ ^ nusikaltimų ir nusi-
už dienos — kitos ir vėl va- l"kaitėiįus perdavė į teisingu-
daus politinėms kampanijoms m o r a n ^ a s > 

Tarp kitko, buvo likviduo-

PLATINKITE "DRAUGĄ" bininkų nacionalybę. 

tos dvi įsilaužikų gaujos "Au 
kso Vėliava" ir "Brolių Są-

Ispanija minėjo raudonaisiais 
nusikratymo metinę sukaktį 

MADRIDAS, kovo 28. — nijoj. Čia ir didesniuose mie-

| "VVASHINGTON, kovo 28. — junga", kurių nariai pJėšdavo 
[Patirta, prez. Rooseveltas a- krautuves, 
j teinančią savaitę kongreso rei" Kriminalinė policija yra li-
j kalaus 'skirti daugiau kaip, kvidavusi taip pat nemaža 
!vieną bilijoną dolerių Šelpi-.kišenvagių, "veikusių" ban-
mui 1940-41 metams. kuose ir kitose įstaigose, kur 

yra didesnis žmonių susitelki-
Iškilmingai ir didingai Ispa
nija šiandien minėjo vienerių 
metų sukaktuves, kaip gen. 
Franco narsioji kariuomenė 
užėmė Madridą ir tuo būdu 
laimėjo kovą, vykdomą prieš 
Ispanijos ir krikščionybės 
priešus raudonuosius. 

Sukaktis minėta visoj Ispa-

stuose įvyko kariuomenės pa 
radai. 

Madride kariuomenės para
dą priėmė gen. Franco su ki
tais Ispanijos vyriausybės na
riais. 

mas. 

ORAS 
ASPIRANTAS Į PREZI
DENTĄ CHICAGOJ 

Vakar vakarą Chįcago Sta-
dijume gausingam piliečių su 
sirinkime kalbėjo stambiau- CHICAGO SRITIS. — De-
sias respublikonų partijos as-'besuota; numatoma kiek lie-

Ipirantas į prezidentą, New taus; šilčiau. 
Visa šalis šventadieniai bu- \Torko distrikto prokuroras T.' Saulė teka 5:39, leidžiasi 

vo nusiteikusi. [E . Dewey. 6:12. 



D R A U G A S Penktadienis, kovo 29 d., 1940 

D R A U G A S »• 

«*•« M U M OAKLSY AVB., OUOAOO. 0LLLNO1S 

THE JLITHUANIA.\ DAILY FR1EAD 
Publlshed Daily, except Sundays 

• » • Y«s* — $«.©0; Six Montns — #I.iO; Ttxre« Months — $2.00; Ons Month — 76c. 
Burops — Ons Year — |T.00; 8tx Monthr — |4.»*; 
«n*Ie Copy — t cents. 

AAmrtmum la "DRAUGAS" brings bMt results. 

K D R A U G A S »i 

IASUM kasdisa. Išskyrus sekmadienius. 
> • !—: Jum. Amerikos V«J«t>k>ese: 

sietams — |«.00; Pusei Metui — fS.»0; Trnru, Alėue-
si&ms — $2.00; Vienam Mėnesiui — .76c Kitose vais-
tjrbAst prenumerata: Metams — IT.00; Pusei sietui 
— $4.©o. Pavienis numeris — te, 

— • — 

Bendradarbiams ir korespondentams rastu negažina. 
Jei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto senki u. HeciaKci^a pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuosuu-os. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant dideli tu tarpus pataisymams, vengiant pole-
ialkos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
Uikrastln nededamos. 

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Eniered as Seoond-Ciass Matter March 31, 1*16. ai 

Cnicago, Illinois Under tbe Act o* Marcn t. 1M7». 

Savas Pas Sava 
Prieš kelete metų vienas neapleisti, bet jie nepaklaus 

Amerikoje augęs Pennsylva-' jo. 
jnietis, dabar gyvenąs Brook-
[lyne, lietuvis J . D. viešai per 

Prezidento Ulmanio gražus pavyzdis tu 
retų paraginti visus pasiturinčius tokiu bū
du paremti katalikiška spauda ir aprūpinti 
katalikišku laikraščiu tas šeimas, kurios pa 
čics del stokos lėš^ to padaryti neišgali. , ^ 

Tad ne kiek dabar npra 
Spėliojimai | i y n e ' l i e t u v i s J. 1>. viekai per nuostabu, jei vyskupas; atsi-

r radiją. New Yorke paleido Sū-į žvelgdaaiias į tos parapijps 
Žurnalas Current History pravedė "šiau-Įkį: -Savas p a s ^ s a V ' , bet a /na r ių tautiškume paskyrė jai 

dinį b a l s a v ę " , kuriame paaiškėję, kad daug lietuvių tą šūkį užgirdo,!ir svetimtautį-kunigu ktebo-
presidentas Rooseveltas kandidatuos tre&am' „Soįrdp n r ei^r^tn in raits I™, . i ;* • ^, ,*• 

, , . . . . , ,. i° uzgirac, ar suprato jo reiks- nu, o lietuvi tik pagelbrnm-
tenninui ir kad respublikonų partijos kandi- n i p . o r Mr.J~- :QXT„ J^-K y . I *. . • A-•j, v T> xx v i-*ni£> i r a r atkreipė savo domę ku. Jei lietuviai savo tos pa-datų i prezidentus bus Dewey, New Yorkol. . . . , • A •??* ~7 p 

~i~*' - ^ ^ - $ K l r ** Ji vykdo. Ar daug rapyos nebūtų apleidę, ją vi-
lietuvių eina pirkti vien tik 'sados rėmę ir užlaikę, dabar 
pas savus ir tik savas lietu- jie to nemalonumo neturėtų 
viskas įstaigas remia f Tik ir nereikėtų tiek daug jiems 
mažas skaičius. Dauguma lie j dabar sielotis ir gelbėti savo 

miesto prokuroras. 
Tačiau to paties žurnalo redakcijos nuo

mone demokratų kandidatas j prezidentus 
turėtų būti Cordell Hull, o respublikonų — 
senatorius Vanderberg. 

Bet ar taip bus, ar r<.\ paaiškės birželio 
mėnesyje. 

Išmintis ir ginklai, tai du nesutaikomi da
lykai. Išmintis aiškiausiai kalba prieš karą. 
Išmintis sako, kad karas yra pati blogiau 
šioji priemone išrišti tarptautinius ginčus. 

Išmintis taip pat diktuoja, kad pasaulyje 
tol nj.bus pastovios taikos, nebus teisybes, 
kol viešpataus jėga, paremta ginklo. 

Imkime pavyzdžiui dabartinį karą Euro
poje. 

Jis, be abejojimo, kuomet nors baigsis. Jis 
gali baigtis vienos ar kitos puses nugalėji
mu, arba nebekariaujant toliau, susitarimu. 

Ar būtų kas gero, jei, sakysime, launetų 
santarvininkai, sutriuškindami Vokietiją? 
Kas būtų, jM panašiu būdu laimėtoja išeitų 

Pasekmes aiskies. 
Karas "iki galui'' išžudys milijonus žmo

nių, paliks miujenai našlių ir našlaičių, iš
griaus miestus ir kaimus, sunaikins daugy
bę visokiausio ir brangiausio turto, visa Eu
ropa pasijus esanti baisiausiame skurde. 

Išmintis sako, kad toks kelias į taiką yra 
blogas, skaudus, nekrikščioniškas ir, oe to, 
jokiu būdu neužtikrinąs pastovios ir teisin
gos taikos. 

šventame Rašte skaitemje, kad "Geriau iš
mintis negu karo ginklai \ 

NeiŠrodo, kad bet kuri tauta gaištų dau
giau ką laimėti tęsdama karą toiiau. 

Nt be reikalo šventasis Tėvas šaukia tau
tas prie taikos. 

Ar tautos išgirs Jo baisa? 
Turėtų išgirsti. Jų vadai turėtų pasiklau

syti, ką sako jų pačių protas, jei yra jame 
bent kj-k sveikumo, pasiklausyti savo iš
minties ir tuomet suprastų, kad Karas vi
soms valstybėms ir tautoms atneša suirimą, 
skurdą, daugiau skausmų. 

Demokratų partijos šulai vis dar tebelau
kia iš prez. Koosevelto žodžio apie kandi
datavimą trečiam terminui. Daug kas norė
tų savo kandidatūrą išstatyti, bet vis dar 
nežino, ką vyriausias bosas pasakys. 

• • • 
lietuvių socialistų vadai uždėjo cenzūrą 

savo udraugui'' Jurgelioniui, "Tėvynės" re
daktoriui. Tikrai įdomu. 

• * • 

Kam tikrai rūpi vienintelio Amerikos lie
tuvių katalikų dienraščio 'Draugo" gerovė, 
teprisideda savo auka prie naujų mašinų 
fondo. 

mor praiiiiR®]. 
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Svietą Pasidairius 
. s r y t s . ' ' 

tuvių geriau nueina kur nors 
pas kokį kitatautį ką. nors nu
sipirkti, be-.t pas savą lietuvį 
neina. J ie tam suranda daug 
visokių pasiaiškinimų ir prie
žasčių, kurių negalima nieku 
būdu pamatuoti, kaip tik trū
kumu tautiško susipratimo ir 
išauklėjimo. Prekės visur tos 
pačios, kartais pas savus lie
tuvius dar net geresnės, bet 
pinigai, perkant prekes, su 
mokėti jau eina tų naudai ii 
reikalams, pas ką tu perki 

1 ir gan žymiai tuos paremi. 
Keno rankose (prekyba^ to 
rankose ir pinigai ir tas val
do šalį. 

Tad nenuostabu, kad čia 
lietuviai yra užpakalin kitų 
nustumti, nes jie nenori pre
kybos savo rankose palaiky
ti, su kitais lenktyniuoti, ir 

x 7 f • M T »f - • A • x T-i • t i k P a s s a v u * v i ^ ą Pirkti. 
Vokieciy Laikraštis Apie Vilniy Seniau lietuviai Nw Yorke 
Laikraštis "Eheinisch Westfaeliscba ^ į . i į ^ s t e i g ė savo parapiją ir pa 

tung" straipsnyje apie padėtį Vilniaus sri
tyje, tarp kitko, pabrėžia, kad lietuvių tau
ta, atgavusi Vilnių, su dideliu pasišventimu 
pradėjo atstatymo dai4bą> Vyriausybė užtrau
kė 50 milijonų litų paskolą. Tais pinigais 
bus grąžinama tvarka# nes lenkams valdant retkarčiais kadar ne kadai ko-

sistatė bažnyčią, bet laikui 
bėgant nutolo nuo jos, nusi 
kėlė į kitas miesto dalis gy 
venti, pradėjo ten svetima.' 
bažnyčias lankįffi, o savą tifc 

kius du kartu rpei\ metus lai-

BoIsevilcŲ Belaisvėj 
Bolševikai pradėjo girtis, kad jiems seka

si platinti bedievybe iš Lenkijos atimtoj te
ritorijoj. Esą jau prirašę 50,000 žmonių prie 
savo bedievių sąjungos. 
^t^fa^daa^priesnones bolševikai naudojo j ir kitais atžvilgiais vykdoma racionališkes 

tos srities ūkis ir finansai buvo visiškai su-
įrę. Be to, Vilniaus miestas vėl turi a t g a u t | k e Kalėdų ar tik per Velykas 
sostinės, kaip Lietuvos konstitucijoje p ^ a - a t i a n k y d a v o . Kadangi jon ne-
kyta, Išvaizdą. Daugybės bokštų ir auksinių s i l a n k § > ^ n u g t o j o • [r r e n > 
bažnyčių stogų miestas, kuriame šiandien, . ' 
kartu su pabėgėliais lenkais, gyvena 300,000 
gyventojų, lenkų buvo tyčia apleistas ir pa
darytas eiliniu provincijos miestu. Lietuviai 
Vilniaus mieste ir 'srityje rado neaprašomą 
skurdą. Lietuviams reikės įdėti daug darbo, 
pinigų ir triūso, kol pavyks 20 metų lenkų! t i [v u ž l a i k y t i ; i r t a p o n u o l a . 
šeimininkavimo pėdsakus išdildyti ir didžių-1 

^ų Lietuvos kunigaikščių miestą padaryti 
Lietuvos valstybės tikrąja sostine. Lietuvos 
vyriausybė pasistatė sau tikslą ir sugebės 
tą tikslą įvykdyti. 

Bažnyčios apylinkėje lietu 
vių vietose apsigyveno sve 
timtaučiai. Jie pradėjo tą lie
tuvių bažnyčią lankyti, rem-

parapiją nuo svetimtaučių. 
Kol buvo laikas, tuo nesirū
pino, bet nuėjo pas svetimus, 
o dabafTsielvartauja. Skaudi 
jiems pamoka, nes kas savus 
reikalus apleidžia, tas vėliau 
juos apverkia. 

Prieš kelis metus Rytinėse 
Valstybėse lietuviai jsisteigė 
savo lietuvišką Marianapolio 
Kolegiją, foet &r ją dabar re
mia, ar leidžia jon savo vai
kus mokintis? Labai mažas 
skaičius tą daro. Kolegijoje 
gali kokie 3 ar 4 šimtai stu
dentų mokintis, bet šiandien 
Kolegija gal tik ketvirtadalį 
to skaičiaus mokinių teturi. 
Lietuviai verčiau leidžia savo 
vaikus kur nors į kokią, ki
tataučių kolegiją mokintis ir 
ten už mokslą ir užlaikymą 
dvigubai tiek sumoka, negu 
savo Kolegijoj mokslas kai
nuoja, beit savon Kblegijpn 
savo vaikų neleidžia mokin
tis. Tam jie suranda visokių 
priežasčių. Čia tai jau tikra'a 
tautišku atžvilgiu apsileidi
mas! Iš šalies stebint, matos, 
kad ir Kolegiją, jei lietuviai 

Po 
Labs ryts! 
Vakar susitikau vieną mano 

kampelio tavorščių. Iš tolo 
pamatęs užkalbino: 

— Heilo profesor! 
— Heilo, helio, tavorščiau. 

Na, ką pasakysi. 
— Labai gerai, kad susiti-

koim'' Vašemascis per savo 
kampelį mums kasdien šneki, 
dėstai vožnias gyvenimo ro-
kund&s. Jau kuris laikas, kai 
aš buvau pasistanavijęs vaše-
mascei pašnekėti, ale vis ne
pasitaikydavo proga. 

— Prašau, prašau. Man be
galo bus įdomu žinoti, apie ką 
tavorščius šnekėsi. 

— Nors man, kaipo laisva
maniui, cicilistui, neišpultų j 
tokie dalykai šnekėti, ale ne- ^ J * * * 1 1 v i s k ° i Š e k s P l c i 

"nyti. Jei paprastas cicilistas 

si bedieviai, smerčiai paro
džius dalgį, pataisė savo gy
venimą. iAr tai ne tikėjimas, 
ar ne baimė patekti pas Liu-
cipero rankas! 

— Na, o kaip, tavorščiau, 
apie šiaudinius jūsų lyderius! 

— Valug mano figerių, 
jiems bus dar aršiau. Po 
smert Liuciperas tuojau juos 
pasiųs į uodegų fabriką, kad 
kiekvienam pritaisytų po uo
degą, o paskui, sušaukęs vi
sus velnius, įsakys riesti jiems 
tas uodegas taip, kaip Lietu
voj piemenys ožiams riečia. 
O skausmas, bral, nesvietiš
kas. Ožiai neturi kur dėtis. 

p 
— Na, ir už\ ką jiems to

kios iiiukos!; 
—-'Klausi, už ką f Žinoma, 

3 

iškenčiu: šnekesių . ,ąpie> šiau
dinius laisvamanius ir cicilis-
tus. 

— Ar tai ir pas jus yra tik
rieji ir šiaudiniai! 

— I r dar kiek! Seniau ne
buvo, ale dabar — veik visi. 
Valug mano i'igerių, po smer-
tės jiems bus triobelio. Jiems 
būt buvo geriau gimti kokia 
monke Afrike, tai ne Liueipe-
ro nereikt bijoti. 

— Ką tavorščius sakai? Juk 

nesilaiko cieilizmo dėsnių, tai 
aš figeriuoju jam mažas yra 
griekas. Ale jei cieilizmo ži
novai, vadai nesilaiko draugo 
Markso mokslo, sukolektuotus 
pinigus demokratijai vaduoti, 
laisvoms kapinėms pirkti ir 
kitiems darbininkiškiems rei
kalams išleidžia pasivažinėji
mui pas savo draugus į kitus 
miestus, vikeišinams į Kali
forniją, Floridą ir t. t. Ar tai 
neverta, kad tokiems ponams 

laiku nesusipras i r^nesuskubs | l a i« v a m^ n i a i i r c* e l^ s t a i n e _ po smert velniai uodegas, 

i 

Žemes Reforma Vilniaus Srity 
**Židinys*' (2 Nr,) įdėjo išsamų ir įdomų 

S. Elsbergo straipsnį apie žemės reforma 
Lietuvoj. Apia Vilniaus sritį autorius rašo: 

Vilniau« srity žemės reforma turėtų būti 

šiam bedievybės vajui? niais pagrindais, ypač kreipiant dėmesį Į 
Pirmoj vietoj, kaip pranešama, Lvove yra -kandidatų žemei gauti kvalifikacijas, žeme 

įsteigtas '• Bedievybės Institutas *', Kur auk
lėja ateistiškejo komunizmo propagandistus. 

Patsai bedievybės sąjūdžio vadas Jaros-
lavtkis pasigyrė, kad iš "Sovietų Lenkijos" 

turi būti duodama tiems, kurie žemės dar
bą mėgsta ir turi ne tik patyrimo, bet ir mi
nimalų kiekį gyvojo ir negyvojo invento
riaus. Pirmosios reformos patyrimas rduo, 

tiniais tos lietuvių parapijos 
paraipijonais. Prieš kelis me 
tus kartą kun. Šeštokas laikf 
parapijos vakarienės net nu 
siskundė, kad jo parapijony; 
lietuviai apleido savo parapi-
ja> o JU vietas jau užima sve
timtaučiai ir tik dėka tų sve
timtaučių parapija yra užlai
koma. Jis perspėjo lietuvius 
ir meldė juos ąavo parapijos 

DRAUGO 1940 GARBĖS 
RĖMĖJAS 

jos ;£uolug ša'v"©kvailiais užpil 
dyti, ištiks panašus New Yor-
fco lietuvių parapijos likimas, 
ies jau ir dabar į ją yra nu

kreiptos svetimtaučių akys ii 
jie net prašyte prašo, kad h 

[vaikus jon priimtų mokintis. 
Pavojus jau čia pat. 

Kiek daug čia Amerikoje 
lietuviškų įstaigų susilaukė 
savo liūdno likimo, ir tai vi
sa įvyko vien tik pačių lietu
vių neapdairumo ir savo tau
tiško nesusipratimo dėka. 
Daug mū'sų įstaigų išnyko, .ki 
tos perėjo į kitataučių rankas 
arba jau baigia nykti. Liūdna 
ir skaudu matant tokius da-

(Tęsinys 5 fpusl.) 

tiki' i)ievu, nei Liuciperu 1i* 
tam, kad po smert kas nors 
jiems bus. 

— Nevermai, tiki, tik pasi
taisymų atidėlioja iki smertis 
neparodo savo dalgio. Ar ne
matai poperose, kad didžiau-

kaip piemenys ožiams, riestų ? 
— Bet, tavorščiau, pasakyk 

man, ar tikrai yra tokių cici-
listų, kurie nepildo Markso 
mokslo f 

(Bus daugiau.) 

Naujos Masinos Atvaizdas 

a DRAUGO'' 1940 GARBĖS Į 
RĖMĖJA3 

išsiųsti į Sibirą 3,679 kunigai. Visos moKyk- kad geriausi kandidatai yra mažažemiai, 
los #:T0rganizTOJamos taip, kad jose siste- J nuomininkai, kumečiai ir mažų ūkių ūkinin-
matingai būtų skiepijama bedievybė. Bolše- į kaičiai. Tokiam naujakuriui yra vienintelis 
viku vyriausybė Uždarė Jėxuitip kunigų se- į tikslas, kaip greičiau ir geriau gautoje že-
niinarija. Uždaryti vienuolynai ir konfiskuo- Į mėje įsikurti, o neparduoti, kaip tas dažnai 
U }ų nuosavybė. Neseniai vienas Jėsnitų pas mus atsitikdavo. Be iu, ūkio našumo 
kunigas buvęs sušaudytas. Daug vienuoliį sumetimais sklypų dydis turėtų priklausyti 

nuo žemės rūšies ir rajono patogumo. Į nau
jakurių įkurdinimų ir jų kreditavimų taip 
•pat turėtų būti atkreipta daugiau dėmesio 
ir šiam reikalui reikėtų panaudoti visas pa
jamas, gaunamas iš nusavintų miškų eks
ploatacijos. Tokių miškų Vilniaus srityje pe
rimta: buv. valstybinių — 118,200 ha ir bu v. 
privatinių — 70,000 ha. 

Žodžiu. Vilniaus srityje mes privalome 
vengti tų netikslumų, kurie pasitaikė vyk-

neiinia kur dingę. Spėjama, kad jie yra įka 
linti, ištremti, o kai kurie iš jų išžudyti. 

Tokia tai laisvę ir demokratiją atnešė bol
ševikai užimtam kraštui, kuris jiems nepri
klauso. 

Sektinas Pavyzdis 
Latvijos prezidentas K. Ulmanis remia ka

talikiška spauda, nors jis pats nėra katali
kas. *" Rigas Vesfcnesis' \ katalikų savaitraš
tis, gavo iš jo 1,500 latų. Tuo būdu jis vi- dant žeanės reformą kitoje Lietuvos dalyje. 
šiems metams užprenumeruoja 300 egscasp- j Tik tiksliai ir radikaliai pravestoji žemės 
liorių. Redakcijai pavedama užprenumeruo- reforma sudarys sąlygas greičiau Vilniaus 
tuosius laikraščius siuntinėti savo nuožiūra sričiai įsilieti į bendrąjį valstybės organiz-
— kam ras reikalinga. mą. 

-^ M Kun. 18. Valanciūnas, Sv. 
Kun. J. Čepukaitis, Šv. Jur- ! Kazimiero parapijos klebonas, 

gio parapijos ktebonas, Phikv, Philadlphia, Pa.,- įstojo f 
delphia, Pa., įstojo į " Drau- j ' * Draugo" 1940 Garbės Re-
g o " 1940 Garbės Rėmėjus, au- mėjųs, aukodama* $100.00 
kodamas $100.00 ' ' Draugo ' V ' Draugo' ' Spaustuvės Ma^i-| moderniausią LINOGRAPH mažiną. 

"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais ''Draugas" išeina kasdies 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume nauja, 

Spaustuvės Mašinų Fondui. nų Fondui". 
Tariame nuoširdų ačiū už Tariame nuoširdų af-iū už 

dovaną ir linkime ilgiausių j dovaną ir linkime ilgiausių 
metų Kristaus vynyne darbuo 
tis. 

metų Kristaus 
ouotis. 

vynyne dar-

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui i 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGCT' BENDROVĖS GAR 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir-

> ties dovanai. 
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Ar Jaunuomene Atlieka San Pareigas 
Si tema nesenai buvo dis 

kusuota per" America's Town 
Meeting of the Air." Ta ra-
dio programa yra transliuo
jama per NBC radio stotį kas 
savaitę. Ji yra skiriama svar
biems tautiškiems ir tarptau 
tiskiems debatams. Jaunuo
menes pareigų klausimu, dis
kusijos dalyviais buvo jaunuo
liai iš įvairių krašto dalių: 
vienu atstovų buvo tautines 

m studentų organizacijos prezi
dentas, antru — 4-H klubo 
narys iš North Carolina, tre
čiu — East Side of New York 
aukštesniosios mokyklos 17 
metų mokinys, ketvirtu — jau 
nuolių vadas iš jAnglijos, ku
ris kalbėjo trumposiomis ra
dio bangomis ir t. t. 

Jų manymu, jaunimas daro 
daugiau negu jis yra įparei
gotas, ypač Europoje, kur jie 
galvas guldo už įsitikinimus 
ir principus. 

Amerikoje jaunimas nekren
ta desperacijon, negaudami 
darbo, bet atkakliai kovoja 

nesnieji kiek ir perskaudžiai 
kritikuoja jų darbus, bet kri
tika — tik padeda, nes lyg 
sutvirtina atsparumų, atsar
gumą ir pasiryžimų. 

Ar lietuviškas - ameriko
niškas jaunimas įneša savo 
dalį pareigos? 

Atsakymas. 
Lietuvių Studentų Klubas 

siūlo "scholarsnip" iš $150. 
lietuviui studentui (college) 
1940-1941 metams. Sąlygos la 
bai mažos: aplikantas privalo 
būti lietuvių kilmes iš Illinois 
valstybes. Taip pat svarbu, 
kad suprastų lietuvių kalbą ir, 
bendrai, būtų darbštus stu
dentas. 

Dėliai smulkesnių informa-

LIETUVOS JAUNIMAS 
(Pabaiga) 

3. Kitos jaunimo organizacijos. 
Be paminėtų kat. jaunimo organizacijų Lietuvoj dar 

veikia kitos organizacijos. Žymiausios tarp jų reikia lai
kyti Tautiškos Jaunuomenes organizacijas — Neo-Lituanai 
ir Jaunalietuviai. Tai Tautininkų organizuojama jaunuo
mene, kurios tikslai ir uždaviniai panašūs, kaip ir katali
kiškos jaunuomenes, tik čia jie neprisiima Vyskupų globos, 
nesirūpina religiniu veikimu, nors jo neneigia. Tos jauni
mo organizacijos neseniai atsirado ir neturi tokio visuoti
numo, kaip katalikiškos, nors veikimo sąlygas turėjo žymiai 
geresnes. Iš tikrųjų Lietuvoj dar daug neorganizuoto jau
nimo, užtektų darbo kelioms organizacijoms, kad tik jos 
susiderintų, neprieštarautų lietuvių katalikų pagrindiniais 
tikslams. — — 

Prieš religinių jaunimo organizacijų kaip ir nėra, jei 
neskaityti Universitete veikiančias socialistiškas draugijas, 
bet slaptai komunistinis judėjimas varomas. 

Sporto Žinios 
Chicago K of L Mergi
nų Bowling Lygos 
Galutinis Stovis 
Teams 

Marąueite 
Bridgeport 
Cicero 
K of L Choir 
North Side 
Brighton 
West Side 

W L 
17 1 

13 5 
8 10 
8 iii 
7 ,11 
6 12 
4 14 

RIRI IR LULU 

AVEKAGES 
Ann Woicek, Marąuette 143.20 
Ang. Shaudikas, Marą. 141.10 
Alice Manstavice, N. S. 135.90 
Adele Woicek, Marą. 132. 
Marianne Daunis, Cic. 126.14 

Neorganizuota Lietuvos kaimo jaunuomenė yra apgai- . stella perutis, Bridg. ,126.11 
cijų ir prašymams blankų, r a - 1 1 § t i n a m e s t o v ^ e ' dauguma jų netvarkingai gyvena, tran-
syti Stanley Drigot, Jr., 5>114 
So. Knox Ave., Chicago, 111. 
Deadline for all applications 
is May 1, 1940, so don't de-
lay! 

Tai yra atsakymas populia
riam klausymui, "Is Lithua-
nian-American Youth Doing 

bendru frontu. Kai kada se-l Its Sharef" S. D. 

K V I E T I M A S 
ą Lietuvių tautos globėju yralrapijoj, Pittsburgh, Pa., Sho-

šv. Kazimieras. Šv. Kazimiero nancloah, Pa., Lowell, Mass., 
švente šįmet buvo nepapras- ir Bronx, N. Y. kolonijose. Gi 
tai iškilmingai atšvęsta mūsų dvi iš naujai atgaivintų kuopų 
tėvynėj Lietuvoj ir ypač išleis, randasi Pennsylvanijos vaJ-
vintoj mūsų sostinėj Vilnių- stijoj, kur lietuviais apgyven-
3e. 

Šią pirmutine pavasario 
šventę šioje šalyje labai gra
žiai apvaikščioja mūsų jauni-

,mo organizacija L. Vyčiai. Jie 
yra pasirinkę savo patronu 
šv. Kazimiera. Ir šiemet L. 
Vyčiai ypatingai iškilmingai 
savo globėjų pagerbė. Vyčių 
apskričiai bei kuopos, bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos, daly
vavo bendruose pusryčiuose, 
kur buvo pasakyta 4aug karš
tų kalbų ir pačių jaunuolių 
pasireikšta kaip labiau, dau
giau pasidarbuoti savo tauto? 
ir bažnyčios .labui 

Visa tai nepaprastai suža
vėjo jų tėvelius, draugus bei 
pažįstamus; tuo džiaugėsi ir 
visi kiti. Vienok ne visose lie
tuvių kolonijose ta švente bu
vo jaunimo taip iškilmingai 
apvaikščiota, ne visur ir vy-į 
čių kuopos veikia. 

Šiuo metu eina Lietuvos 
Vyčių naujų narių vajus. Šio 
vajaus proga vyčiai deda pa
stangas patraukti į savo or
ganizacijų lietuvių suorgani
zuotų jaunimą. Vienok tai yra 
neįmanoma tose apylinkėse, 
kur nėra vyčių kuopų. Taigi 
ir vienu didžiausiu iš šio va-1 

jaus užsimojimų yra tai at
gaivinti visose kolonijose 
niaus veikusias vyčių kuopas, 
arba kur jų dar nėra buvu
sių, suorganizuoti ten naujas. 

Labai džiuginantis reiški-
t nys yra, kad vyčių kuopos ne

seniai jau atgaivinta ir gra
žiai veikia Šv. Vincento pa

tą skaitlingiausia, vienok vy-, vieni tai antri laimėjo, t. y. 
čių veikimas ten buvo silp- Į mergaitės arba berniukai. Kai 

kosi per naktis, girtuokliauja, pešasi ir kitokių nedorybių 
prasimano. Į neorg. jaunimo pasilinksminimus baisu ir pa
tekti, nes ten tik dulkės, dūmai, alkolio kvapas, keiksmai 
tave palydės. Gera, kad dabar vis daugiau jaunuomenės 
susipranta. Naujasis judėjimas — eiti pas visų jaunimų ir 
jį šviesti, apaštalauti, nors jis nėra jokioj organizacijoj, 
gal ir duos gerų vaisių. 

Bendrai jaunuomenė apsišvietusi, raštinga, gražiai rė
dosi, mergaitės kartais perdaug puošniai, ne pagal savo 
išgaliąs, pamėgdžioja inteligentus, nori keliauti į miestus 
daugiau uždirbti, lengviau pragyventi. Daug darbų nudir
ba mašinomis, todėl turi daugiau laiko vakarais pasiskai
tyti, pasilavinti ir organizacijose padirbėti. Kun. S. Raila 

Helen Woicek, Marą. 123.70 
Ann Razbidas, Bridg. 120.10 
Mare. Yudeikis, Bridg. 118.90 

Iš L. U. C. Gyvenimo 
Praeitų šeštadienį įvyko 

Volley Bali žaidimas. Žaidėjai 
gan smarkiai konkuravosi: tai 

niausiąs. Suprantama, už šių 
kuopų atgaivinimų dėka pri-

Jau Prisirengė 
Už dienos, jau seniai ren

giamas ir laukiamas Šv. An
tano C.Y.O. ir Švento Vardo 
draugijos "Seventh Annual". sekretorius, Al. Manstavičius 
šokių vakaras bus jau čia. Šio I ieško žaidimu su kitomis ly 

Chicago K of L. Vyrų 
Bowling Lyga 

Teams 
West Side 
Marąuette " B " 
K of L. Pr. 
Marąuette " A " 
North Side 
Brighton 
MctCormack Club Ilouse 

kas trečiadienį vyksta h. Vy
čių bowling lošimai. Pereitų 
savaitę. West Side vėl užėmė 
pirmųjų vietų ir Marąuette 
" B " pateko antrojon. Lygos 

W L 
43 29 
40 32 
38 34 
36 36 
30 42 
28 44 

(Pabaiga) 
"Prakalbėk! Tavo kalba 

yra giesmė, meilės rojus. Ir 
man vaizduojasi meilės au
reolė, apie smilkmenis žaidžia 
ir giesta giesmę. Giesmių gies
mę. O žibuokle, tu, mano! ži
buokle tolimoji! Kodėl gi iš
troškusios mano lūpos negali 
tavęs pasiekti ? Tik mano akys 
gyvuoja įžvelgtos į juodus ta
vo akių^ deimantus. Žibuokle! 
Tik širdis nepastoviai lingiuo-
ja. Sužeista, tikroji širdis ati
duota tau, tikrai tau! Ar blok-
ši ant jos šaltų smailių uolos 
dalį nuo viršūnės? O gal pati 
nusileisi žemyn sumažinti gai
lesčiu išdžiuvusiųjų lūpų liūd
numų V 

Matutis 
staiga pertraukė tylėsį. Po 
valandėlės pasirodė sartiniai 
arkliai žingsniuojant. 

Mergelė stojo išbalus, lyg 
išbudusi iš saldaus miego. 

Tai mane turiu 
jau . . . . Jau taip vėlai. • • • 
Parvežk mane atgal 

Abudu, nulenkę galvas, ėjo, 
dasilytėdami pečiais. Drebėjo. 

Klausimų ir atsakymų žai
bai kryžiavosi jų mintyse, bet 
sunku buvo juos paliesti žo
džiais. Dėl to gi žiūrėjo aky-
sna ilgai gerdami iš jų atsa
kymus ir klausimus. Paskui ji 
padavė jam rankų, vienas 
smarkus paspaudimas, dar ke
letu sekundų ir ji jau sėdėjo 
vežime. Arkliai iš lengvo žing-

Šnabadančiai tęsė galų, la- sniavo, o ji atkreipė į jį gaj-

kurie, kaip pav/ A. Kūlis, net 
be kojinių lakstė. Iš mergaičių 

klauso tų parapijų klebonams Bella Pozer daugiausia golų 
už nuoširdų pritarimų vy- įmušė. Jos brolis buvo vienas 
ciams. 

Šio vajaus proga Lietuvos 
Vyčiai nuoširdžiai kviečia ir 
kitų parapijų klebonus, ypač 
kur dar vyčių kuopų nėra, pa
remti šį gražų jaunimo tikslų. 
Ten, kur ankščiau vyčių kuo
pos veikė, dėti pastangas jas 
atgaivinti, o kur jų nebuvo, 
naujas organizuoti. 

Kviečiami ir visi kiti vei 
kėjai ir abelnai jaunimas pa-

geriausių žaidikų berniukų 
tarpe. Ann Benes atrodė labai 
gražiai savo naujuose sporti
niuose rūbuose. Deja, Char-
liui Ruseckui nepasisekė pa
daryti vienų tų akrobatiškų 
numerių, kuriuos Požeriai pa
darė. Ypač gaila, kad kiek su
sidaužė nepataikydamas kris
ti ant nmtraso (mat. jis kiek 
perilgas, kad išsitektų ant 

rengiamo vakaro komisija vis 
kų gražiai prirengė ir dėlto 
kviečia visuomenę, ypatingai 
jaunimų, skaitlingai atsilanky
ti į šį šokių vakarų, šeštadie
nį, kovo 30, Šv. Antano para
pijos svetainėje, Ciceroje. 

Tai bus nepaprastas balins-
šokis, gros "Del Rene" ir jo 
orkestrą, irgi su orkestrą bus 
dainininkai, kurie su savo ne
paprastoms dainoms palink
smins publikų. Bus neapsako
mų įvairenybių, kad sužavėtų 
šokėjus. Ateikime visi, bus 
gera muzika ir galėsite laikų 

gomis, kad geriau būtų gali
ma pasiruošti naeijonaliam 
turnamentui. 

pai skrido sparnuodami iš 
drebančių rankų tarp išbar
stytų ant apsiausto gėlių. Ap
siašarojusios jo akys susitiko 
su Lulu akimis, kuriose taip 
pat spinduliavo ašarų deiman
tai. 

Lulu nuleido akis, negilėjo 
dabar kalbėti, tik rankomis dė
liojo žibuokles ir kart-kartė-
mis žvelgė į ištroškusius Ri-
rio antakius. 

Lengvas, šaltas vėjelis l in
dėjo pūsti iš miško pusės ir 
bučiavo nulinkusių galvų plau
kus, kuriuos lingavo ir iš jų 
tvėrė pluoštelius. 

Dūzgėjimas nuo vieškelio 

vų. 
Jis stovėjo be judėjimo. Ir 

dvi spindinčios ašaros nu
riedėjo žemyn per jo skruos
tus. 

Ji davė ženklų vežėjui, kAd 
važiuotų iš lengvo, o pati, iš
mokus, greitai bėgo, be kvapo, 
ir ūmai, žlegiančiu klyksmu, 
metėsi jo krūtinėn, ir, apka
bino jo kaklų. 

— rliri! mano, mano Ri-ri. 
Po to neatsižvelgdama nu-

bėgo. 
Jis metėsi, ištiesė rankas, 

nebūklus. 
— Lulu! 
Ji nė neatsigrįžo. 

matraso). Pasirodo, Helen 
sinaudoti šiuomi vajum, sto- j šlakis yra i»an energinga merl smagiai praleisti. 
jant L. Vyčių narių bei rėmė- g a i t ^ j e i jį b e j o k i o poilsio po! 
jų eilėse. Nes tik turint gerai r a d į o p r o g r a m o s į š p į i d y i n o 
suorganizuota savo jaunimų, TT _ • v. . . . . 

d x-i-A- * • • I rbana, Ind., atvažiavo tiesiai 
bus galima tikėtis šviesios 
šios šalies lietuviams ateities. * š* " * * * P o ^idimo b u v o 

Antanas J. Mažeika j užkandžiai. Žinoma, užkandžio 
metu buvo aptarti ir kiti rei-

SKELBKITĖS DRAUGE' kalai. 

Komisija 

Ateinantį sekmadienį, kovo 
31 diena, 2:30 popiet įvyks 
L.IJ.C. susirinkimas Belajaus 
Studijoj. Daugelis gan smar
kiai ruošiasi diskusijoms apie 
A. x . v-. IJ. 1 . 

Leap Year Frolic 
At Marquette 

The Leap Year Frolic will 
take place Friday evening, 
April 19, 1940, at the Nativity 
B. V. M. parish hall located 
at 6822 So. Wa«htenaw Ave. 
The music will be furnished 
by Lenny Simms and his 8j 
piece orchestra. The comniitt- | 
ee consists of John ShimkusJ 
chairman, Marga re t Kaslaus-
kas, Harriet Kraujelis, Al-
fred Kress, Herman Pudge 
and Charles Birgelis. Tickets 
are thirtv cents. So come, and 
ręst assured that you will 
have a pleasant evening that 
will be remembered for quite 
a while. 

WESTINGHOUSE elektriniai refrigeratormi; yra] pri
pažinti vieni geriausių ir tvirčiausių visų refrigera-
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu .pirkti Westinghouse refrižeratorių ir 
prižadu kad kurie pirks iš mano krautuvės - - ma
no patarnavimas bus tikrai sųžiningas. Kainom žemos 
ir teisingos — bargenai didžiausi ir išmokėjimai leng
viausi — be jokių nuošimčių visiems. 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

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

TEL. LAFAYETTE 6195 

: ^ 

Metinis Koncertas, Teatras, Šokis Ir Balius 
rengia ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS CHORAS 

Sekmadieni Kovo-March 31 i, 1940 $v. Jurgio Parapijos Svetainėje 
Dalyvauja Parapijos Cliorąs, Pirmą. Simfonijos Orkestrą ir Solistai, šokiams Gros Parinkta Orkestrą. 

Kviečia Visus Dalyvauti — RENGĖJAI. 

ABC TAUPYMO KLIOBAS 
Teisinga, organizacija — ne dėl pelno. Prisirašykite 
dabar į ABC Kliūbą ir sutaupinsite sau nuo $30. iki 
$100. perkant elektrinį refrižeratorių pigiau. Su ABC 
Kliūbo valdybos pagelba, nariai perka viską pigiau — 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratorius, ra-
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lovas 
— matracus — ir stokerius — Ca^h arba Kreditu iš 

H fabrikų "who1esale" kainomis. 
Dėl platesnių informacijų ir prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laišką tnoiaus. arba atvažiuokite ypa-
tiškai i raštine pasikalbėti. 

ABC Taupumo Kliubas Ir Raštine Pas: 
General Radio & Funn i ture 

SALES and SERVICE 
Lietuvių įstaiga per 13 metų. 

3856 Archer Ave. Tel. Lafayette 6195 
f t 
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^i i Kaip Gudrus 
Ūkininkas 
Apgavo Lapę 

Naujausios Žinios 
KAUNiAK. - Leidžiami 

nauji aoeiatea pagalbu* įsta
tymai, kurie griežtomis prie
monėmis tvarkys socialinius 
šeimos reikalus, nevengiant 
nusikaltėliams kalėjimo baus
mes; moterų suvedžiotojai bus 
baudžiami kalėjimu. Be to, 
plėšikams ir žmogžudžiams 
projektuojama įvestį mirties 
bausmę. 

— Vievio stotyje susidūrė 
du traukiniai. Vienas užmuš
tas, keliolika žmonių sunkiai 
sužeista. 

— Džiova mirė atsargos 
aviae. pik. ltn. Mačiuika. 

Orįic negyvas ii turgaus 

trobos ta; naktį išėjo ne vie
nas ūkininkas, bet dar ir jo 
kaimynas: abu jie buvo ap
sisupę vienu apsiaustu. Kai-

Šitas atsitikimas atrodys 'W**as sugrįžo į troba, o ilki 
panašus į pasaka, bet iš tįk- ninkas pasiliko prie vištidės 
ryju tai yra tikras dalyką*. ' l apčs tykoti. Matyt, lapė kiek gumo nuošimčio nustatyme 

Vičencos valsčiuje, Qaia#o' vieną naktį pastebėdavo ūki-1 gydytojui mokamas Vid. R 

Pakeistos Gydytojams 
Atlyginti Normos 

Einant draudimo įstatymu, 
už liudijin.o surašymą prie 
policijos protokolo ir darbin-

VIUŪNAI. Sodu km. gyv. 
T. nuvyko Jėzno turgun Vy
ko abu su sūnum. Sūnus ve- 'k a į m ^ Italijoje, gyvena Šb* ninką ateinant vištidei sau- JMinmterio nustatytų normų 

metų amžiaus ūkininkas, kurį1 goti, ir vogti ji eidavo tik ta- atlyginimas. Nuo vasario 20 

Šalčio Aukos ir 
Padaliniai 

Praėjusioji žiema Lietuvoj 
škmet buvo labai žiauri. Kai 
kuriose vietose šaltis termo
metrą, nuvarė iki 40 laipsnių 
žemiau 0. Laikraščiai pilni 
žinių apie šalčio padarinius 
ir nelaimingus atsitikimus. 
Žemiau dedame kelete, būdin
gesnių. 

Sušalo uidamas iš 
šermenų 

SIMNAS. Peršėkininkų k. 
ūk. J. St., eidamas iš šerme
nų namo, sušalo. Rytų, buvo 
rastas nebegyvas. Liko žmo
na ir suaugę vaikai. 

Vasario 12 d. Simne šaltis 
siekė apie 40 1. Daiig gyvu
lių visai sušalo, kiti nusalo 
ausis ir kojas. 

Rado sušalusių stirnų 

VĖŽIONYS. Jėzno v. 6ul 
čiai kamuoja ne tik žmones, 
bet ir žvėrelius. Vėžiongirės 
miške yra daug stirnų. Jomis 
niekas nesirūpina, nepambta 
pašaro. Neseniai trys stirncs 
rastos sušalusios. Yra ir šer
nų. Per paskutine medžiokle 
išvarė tris, Jbet menkais arė
tais nieks jų nešovė. Šerną i 
išeina į laukus. 

Šiame kaime, platintojo J. 
Juozapavičiaus dėka, gausiai 
paplito "Mūsų Laikraštis . 

Sušalo kates 

DAUGAI, Čižiūnų k. Per 
praėjusius šalčius sušalo ka
tės įr keli smulkūs gyvulė
liai. Tvartuose daugeliui ftki-
i.įnkų nušalo ausis jaum par
šeliai ir raguočių prieauglį* 
Bijoma, kad per šalčius bu-
nukentėję jauni medeliau 
Paug medelių apgraužė kie
kiai. Į 

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK. COUNTY, LU4NOĮ* 

dcs, 40 m. amžiaus. Išsipirkę 
oidfrį malkoms užėjo i»a>i-
šildyti. Gėrę nemažai. O šal
tis buvo baisus. Juodu išva
žiavo namo. Parvažiavus tė
vas išlipęs liepė dukteriai sū
nų įvesti į namus. Bet sūne
lis jau buvo negyvas, suša
lęs. Paliko žmoną, ir trejehj 
mažų vaikų. Ar daug pasitar
naus Kainų Tvarkytojas at
pigindamas degtinę Tėvynė* 
labui! Jau apylinkėj ne vįz-
nas pragėrė ūkį ir 'savo šei
mą įvarė į skurdą. 

Susalo bulvės 

Kiek atšilus orui, ūkininkai 
pradėjo imti iš rūsių bulve* 
ir šakniavaisius. Daugelis 
skundžiasi, kad sušalę. Mat, 
niekas nesitikėjo tokios šal
tos žiemos ir neparuošė rūsių 
šalčiams. 

Tur būt, ryšium su šalčiais, 
Joniškyje bulvės ir gerokai 
pabrango. Už centnerį dabai 
tenka mokėti po 4 lt. 

visi jo kaimynai laiko keistu ^ kai matydavo, kad jis grį-
žinogunt, iš kurio dažnai ten-'žo i trobą. 
ka pasijuokti. To ūkininkoį D a b a r v i g a apylinkė giria 
sodybos pakraštyje stovi vis- t o keistuolio ūkininko gudru-
tidė, kurių po Kalėdų .p>radė- lną> k u r i s praĮenkė ir lapės 
jo lankyti laputė. Vieną nak- k^agtą. 
tį jinai nusuko galvą dėsliai 
vištai, kitą naktį sudorojol ••• 
gaidį, ir taip be paliovos. \ Įsisteigė 31 Pramones 

Įmom 
Kaip suskaičiuota, viso pra 

eitais metais Lietuvoje įtei 
steigė 31 pramonės įmonė su'po 5 Jt. 
maždaug 1,18 mil. litų į ją — 

d. nustatytos tokios normoo. 
Kai gydytojas dalyvauja nei. 
vietoje kartu su policija, jam 
mokama Vilniui* ir Kaune po 
15 It, kitur <po 10 lt., kai gy
dytojas apžiūri ir surašo ati
tinkamą liudijimą vėliau, Vil
niuj.? ir Kaune mokama po 
10 lt., kitur po 5 lt.; Apskri
čių ir miestų gydytojams, ku
rie nustato darbingumo nete
kimo laipsnį, Vilniuje įr Kau
ne mokama po 10 lt., kitur 

Finansų Ministerija 
Įsigijo Plytinę 

N. 

Ūkininkas įširdo. Vieną va-
karą jis pasiėmė šautuvą ir, 
pasislėpęs netoli vištidės, lau
kė keturkojo vagies ateinant. 
Laukė ligi aušros, nesulaukė 
ir, užsinorėjęs miego, nuėjo įd € t l l k a p į t a i u . Daugiausia į- **• - C^ • 
gulti. O kai rytą nuėjo į vis- sį s teige plytinių, būtent 7 su MlTSta S e i l l 
tidę, atrado, kad vėl vienai 240,000 litų kapitalo, toliau: I Ž m o n e s 
vištytei sprandas nusuktas. 6 l l i a l ū r i a i s u per ioo',000 litųl KTTPTAKT<2 
Kitą rytą naktį jis vėl saugo- kapitalo, 3 pkninės su 270, ' 
jo ligi aušros, bet kai po to 
nuėjo pri'snūsti, vienas šau
nus gaidys buvo į skutus su
dirbtas. 

Auka Vilniaus 
Mokykloms 

Vilniaus Geležinis Fondas 
paaukojo Vilniaus miesto ir 
srities pradžios mokyklų ne
turtingiems mokiniams vado
vėliams įpirkti 5,000 litų. Iš 
šios sumos 2,000 litų 'skirta 
Vilniaus miestui. 

Penktadienis, kovo 29 d., 1940 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 VV. Marquette Rd. 
Oli&o valandos: 

10—12 vai. ryU 
2-~4 ir o—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekuiadieniaia 
•Susitari ua. 

UETUVIAI DAKTARAI 

Bet užsispyręs ūkininkas 

— Kupiškio a-
Ipylinkėj iki šiol 'buvo dau-

000 litų kapitalo, 2 grietinės , . i n . . ,T * ° ,nrt.Ullg'iau kaip 10 asmenų, kurie nugriebimo punktai su 60,000 , _. i / v . i__ _ turėjo po 1GO-106 metus. Ta-
litų kapitalo, 2 kepyklos su 
140,000 litų kapitalo, vinių ir 
pasagų fabrikas su 200,000 li-

pasiryžo šūt-būt gudrųjį vagį! t u kapitalo, vilnų verpykla 
sučiupti. Vienų naktį iš tro- su 30,000 litų kapitalo ir t.t 
bos į vištidės pusę išėjo žmo 

eiau si žiema jiems pasirodė 
gana sunki, nes per 3 men. 
mirė apie 7 tokie seneliai. 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Rėš, telefoną? SEEĮey 0434 

Telefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

gysta, apsisupusi plačiu ap
siaustu; ji nuėjo prie vištidės, Steigiamas Vietinio 

• 

pasisukiojo, patūpčiojo ir vėl | Tabako Apdirbimo 
Prie Vilniaus buvo valdinė! sugrįžo į trobij. Vos tik ji F a b r i k a s 

Trinopolio Rytinė su 2-2,5j -grįžo, kaip iš arti « j * 
mil. plyt, metinės gamybos, krūmu atse ino lape ir 8*4 £ J % ^ P 
šia plytine F rėme Finansų ***** aphnk T M . B * ftt J » 
Ministerija, kuri ja išnuomo- staiga trinktelėjo du šūviai 

• 1 i . i • _ - 1 _ * 

ja "Statybos" akcinei b-vei. 
Plytinės administratorium pa 
skirtas inž. Eidukevičius. 

ir laputė patiesė kojas. 
Pasirodo, kad gudrusis ūki

ninkas vagilę lapę apgavo: iš 

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 
Cicerojt Chicagoj ir Apylinkėse 

PER • * & * " S T. A N T H 0 N Y' S T A ™ 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

Vai.: Ptrn»., Ketvir., ieiuu), t iki 8 v. v.; Antr., Trečtad. »iki5~pp. 

DABAR MOKAME $ \ % UŽ PADĖTUS PINIGUS) 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedrai Savbiga ana Lo**» Insurance Cono., Wasliln#tan, D. G. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
• y OCNC BYRNES 

rai, Alytuje įsteigti vietinio 
tabako apdirbimo fabriką. Šio 
fabriko pastatymas kaštuos 
apie 4G0,tilX) lt. ir pradės veik
ti 1941 m. sausio men. Šią. į-
monę ves chemijos inž. dr. J. 
Viebra. 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, .u pilna garancija 
Egzaminavimas akiy veltui. Leusjj 
sulaužyti} padarome už 81.0C. Nauji 
tempcliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nu/kal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph Y. Budnko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pos:et 

JOSEPH F. BUDRIK 
F U R N I T U R E HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. Yard. 2151 

Tei Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
Q Y D Y TO JAS LB, UHi&UitUAfaT 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir • iki 9 v ak 
ir pay;aJ sutartj. 

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

OR. A. JENKINS 
• * • • 

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS li4 UHlltUliGAb 
2500 VVest 63rd Street 

OFlfciO VALAND08; 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — | vakan 

Taipgi pagal BU ta/4. 
Ofiso teielonaa i'ROspoii 6737 
M ainy telefonas VlRjunia 2421 

Tai Yardi 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadienias: 11 iki 12 

. OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIKURGAM"" 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 4yth Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

tei OAKai ovow 

DR. VVALTER j . PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OP1SO VALANDOS; 
i — t ir 6:30 — «:30 v 

ir pagal sutarti. 

DR. F. C. 

HL. i AKUS 566V 

DR. FRANK C. KVVINN 
iii. v uuuus muhto t 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7-^8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutarti. 

r-HYSICIAN and SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Utiso VaL 2 - 4 u i— V 

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

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P. — zz: 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

DR. P. J. BEINAR 
iBEIAaKAlttKAbj 

GYDYTOJAS IR CfllRUROAfi 
d900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwortn 1612. 

Ret. — Yaroj S96o 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 

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

2-troa labos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS; 

î uo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki • 
vai. po piety ir nuo 7 iki 8:30 T. • 

Sekmad, nuo 10 iki 12 vai. ryti 

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

TeL YARds 0994 
nez. TeL PLAza S200 

VALANDOS; 
Nuo 10-12 \. ryto; 2-Z ir 7-8 ?. vak. 
Nedėliocua nuo 10 iki 12 vai. dieaa. 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

R A Š T I N E 
6912 So. Western Avenue PROspect 4050 

j ss STATE OF ILLINOIS 
COUNTY OF COOK 

Sekant provizijas 34-toe dalies 
Primary Rinkimų Įatatų Illinois 
YalstyMs, Šiuomu užtikrinu, kad 
primary aalįotų spalva, kurios vpa-
tiugoa partijoj vartoti Primar>' Hm-
kimuose, kurie bus laikomi Cook 
Apskrityje išskiriant Benvya, Chi-
caįfo, Chieago Ueigbts ir tiąrvay, 
Miestus, Cieeros Miestelį ir E(mood 
Pąrk, Morton Grove, Niles Center, 
8ummit ir Stickney Kaimus, ant
radieni, Balandžio 9 d., 1940 m. bus 
tekamos: 

Demokratų Partija Ruiava 
Republikoaų Partija Busta 

PAUUDYTI TAM, KAS VIR
ŠUI PASAKYTA, Aš pasirašau 
ir pridedu Cook Apskrities Ant
spaudą šio 25 d. Kova, A. Ų. 

MIOHAKL J. PLYKN 
Ctoųaty Clerk ot 
Cook Cpttuty, aUaois. 

K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stotieu 
W8BC — 1210 kdlocydes. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Omp# 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
•iai. 6»68 fio. Talman A?a 
&ei. Tel GROvehill 0817 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 3~-e ir 7—0 ?ak. 
rx»iT. a Madėuomis laaitarai 

2423 VV. Marquette Road 

tek Y ARdJ 69U 
10LI JK£Nwood 1107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—aJH 
756 VVest 35tta Street 

J 
KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOAN& 

Statau visokios rūšies naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjiuių. Darau visokį taisymo dar 
*>* be Jokio cash liuokejimo, aav 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi a t lyg i ui m 4 u 
litre Insurance Hompantjų dėl tai
symo apdegusių namų),- Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų,, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo & iki to meto. Reikale kreip
kitės prie: 

DR. STRIKOL'IS 
fASSIOLUi and SURGBOl 

4D45 bo. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 ?al. Tak. 
Nedaliomis pagal •atarti. 

Jffica Tel. YARUa 4787 
damų Tai. PROspect 1SM 

Ofifo TeL VTRgiiiia 0086 
Reaidaacijof tel BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1^3 Ir 6-8:30 P. U 

8888 8 a Olaremont A?a 
Valandos 8—10 A. M. 

Nedėliomu pagal lutarlj 

tel O AHa) 818S. 

DR.BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir I—8 z* e 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonai RRPnbUo 7868 

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

Office Phone Res aad Offies 
FROspecl 1888 8868 & Leanit B: 
Vali 8-4 pp. ir T-8 vak. CANal 87M 

DR. J. i . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV 63rd St., Chicago 

f ei CANal 0867 
Rea. TeL PROtpecl 8o6» 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 So. Arteeian A T C 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 
TeL YARdf 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asffland Ave 
arti 47U Street 

Tal i nuo 8 ryto iki 8 Tąkart 
Berodoj pagal •atart) 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer AveflMt 
Talefenae Lafayette MM 

u 

4631 So, Ashland Ave. 
Tel Y ARdj 6884 

Pirmadieniai*, Tretiadienieią |p 



Penktadienis, kovo 29 d., 1941 D R A U G A S 

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS 
4> 

Detroito Katalikų 
Bendras Darbas 
Sparčiai Žengia 
Pirmyn 

Federacijos 
men. sus-mas 

4-to skyriaus 
įvyko kovo 25 

Išrinkta komisija, kurion įei
na: V. Čepulioniute, A. Žu
kauskaite M. Vaičiūnaite, A. 
Seniris, P. Medonis, J. Banio
nis, J. Svaban, R. Valatka. 
Praeitame susirinkime išrink
tos A. Petrokaitč ir J. Blaže-
vičiūte. Pranešta, kad daly-

d., Sv. Petro parap. «vetai- Į V a u s i r p a d § s d a r b e y yy£ių 

nėj. Susirinkimą atidarė pirm. JQ2 ^ valdyba. 
P. Medonis. Nutarimai priim
ti, kaip skaityti. Užsir gistra-: Nutarta sušaukti jaunimo 
vo nauji atstovai iš jaunimo susirinkimą balandžio 1 d., 
C. Y. O.: A. Žukauskaite, P. S v - Antano parap. mokykloj 
Medonis, J . Banionis, J. Sva
ban, R Valatka, A. Semris, 

7:30 vakare. 
Taipgi dalyvaus ir rengimo 

H Valatkevičiene. M. Sa-gos N * * * * * nariai: P. Medonis, 
:>4 kp. M. Navarauskiene pa- p - Grybas, S. Atkočiūnas ir 
viene. 

Perskaityta laiškas iš cent
ro Federacijos, kad aukos su
moje $120.20 gautos. Aukos 
skirtos Vilniaus biednucinenes 
šelpimui. Pranešama, kad bus 
pasiųstos Vilniun. 

Sekantis laiškas iperskaity-
tas iš Chicagos nuo aps|cr1 

Vyčių choro su Velykų svei
kinimais ir su sąrašu atvyk
stančių choristų. Sveikinimas 
priimtas entuziastiškai. 

Iš komisijos rengimo kon
certo raportą išdavė M. Ši
monis, pranešdamas, kad dar
bas spaudos atliktas — plaka
tai atspausdinti ir platinami. 

Pranešė, kad turėta susi
rinkimas kcanisijos. Nutarta 
rengti chicagiečių pagerbimo 
ir jaunimo susipažinimo pasi
linksminimo vakarėlis su šo
kiais. Paimta Lietuvių svetai
ne. Jžanga 25c., svečiams vel
tui. 

Nutarta atspausdinti anglų 
kalba lapeliai platesniam ap
garsinimui tarp lietuviško jau 
nimo, kad skaitlingai daly
vautų. Lapelius atspausdinti 
išrinktas jaunuolis P. Modo
ms. 

R. Valatka aiškino apie su
tikimą ir pažintis su Chicagos 
jaunimu. A. Žukauskaite pa
reiškė irgi gražias mintis del 
bendros pažinties ir veiklos 
tarpe katalikiško jaunimo. 
Nurodė, kad jaunimas C Y. 
O. pritarė šiai gražiai darbuo
tei ir su mielu noru pasiren
gęs pasidarbuoti. 

Ta, pat pareiškė A. Senins. 

M. Šimonis. 
Už dviejų savaičių nutarta 

laikyti bendras susirinkimas, 
t. y. baland. 8 d. Šv. Antano 
parap. mokykloj. 

Pasikalbėta del 

i V. D. Universiteto 
|Vyr. Asistentas 
Dr. Vladas Viliamas 
yra išrinktas Berlyno Geogra
finės Draugijos 
nariu-užsieniečiu. šiemis 

inomis jam yra įteiktas nario 

diplomas. Yl Viliamas yra 
baigės Bčrlyno universitetą 
daktaro laipsniu ir parašęs 
vokiečių kalba .disertaciją: 
MBaltijos rytinė zona ir Bal-

pilnateisiu ^os valstybių rytinės sienos", 
die-

Jr 

PLATINKITF "DRAUGĄ" 

"iŠ 

i I Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
^ . • • • » 

Baltimore, Md. — Lester Barbow, išradėjas demonstruoja laikraštininkams savo skystą
ja oxygen carbon sprogstamąją medžiagą. (Acme teleplroto) 

programų rinkėjams už gra- mėliu. Girdėti, kad gerb. kun 
žią darbuotę. I. F. Boreišio pagerbimo puo-

Taipogi numatoma bilietų toj dalyvaus daug svečių ku-
platinime geros sėkmės. Bi- nigų. Vėliaus paskelbsime pil-

skiriamų lietai po $1.50 jau išparduoti, nesnį sąrašą. Parapijonai pra-
vietų atvykstančiam eborui. 
§v. Petro parap. K. Lubeiki* 
maloniai pareiškė-, kad skiria buoti, kad būtų galima galū
ne daugiau kaip keturius kam tina atskaitą padaryti su bi-
barius aštuoniems svečiams, lietais, ir kad visi nariai grą-
G ražus pareiškimas maloniai žintų atskaitas už bilietus, 
priimtas. Pranešta, kad nusipirku-

M. Šimonis pranešė, kad šiems bilietus sėdynės garan-
\Vcst Sidėj dėl 30 ypatų kam- tuojamos. 
barių randasi, o gal ir dau-1 Su'sirinkinią uždarė pirm. 
giau atsiras. Palikta visiems, p , Medonis. Koresp. A. A. 
apie tai pasirūpinti ir sekan
čia me susirinkime galutinai 
pranešti apie tai. Komisija 
rūpinsis 'su pagalba vietmio Sv. Antano Parapijos 
jaunimo. 

Nutarta visų trijų parapi
jų klebonams įteikti garbės 
tikietai. 

Nutarta, kad iki sekančio su- šomi parodyti savo rprielanku-
sirinkimo smarkiau pasidar- mą šioms sukaktuvėms. 

Geg. 26 d. įvyks Šv. Anta-

WEST SIDE 

.Taipogi visų trijų parapijų 
reikalai ir parengimai bus pa
garsinti veltui. 

Į Sv. Antano paraip. ren
giamą iškilmingą bankietą pa 
minėjimui 20 metų jubiliejaus 
kun. I. F. Boreišio visus skait 
lingai užkvktė J. Blažis, ku
ris įvvks baland. 14 d. Lietu-
vių svet. 

Pirm. P. Medonis 

20 metų sukaktuvių 
paminėjimas 

Sausio mėnesio parapijom 
susirinkime vienbalsiai nutar
ta surengti-kun. L F. Borei
šio pagerbtuvių puotą pami
nėjimui jo 20 metų kunigavi
mo ir sėkmingos darbuotės 
lietuvybės reikalams. Iškil
minga puota sėkmingai ren
giama ir įvyks baland. 14 d 
Lietuvių svetainėj prie 25-tOč 
ir W. VernoT Highway. Dr-
jų, kuopų ir kitų organizacijų 

patarė skaitlingai visiems da
gi aziai kojjjįįetas sėkmingai darbuo-

no parapijos didelis pikniką* 
paminėjimui 20 metų parapi
jos gyvavimo, taipgi tame ne- j 
paprastame piknike bus lai- ' 
mėjimas didelių piniginių do 
vanų. Piknikas įvyks didelia
me darže Capitol Park prie 
Tekgraph Road. Rengimo ko
misija deda pastangas, kad 
tas piknikas duotų parapijai 
gerą pelną, nes nuo to paren
gimo priklausys parapijos me
tinio susirinkimo vien'balsič 
nutarimas šiemet jau pasta
tyti kleboniją. Taigi, nors 20 
metų sukaktuvių minėj imG 
metais parodykim didesnį dar 
bą parapijos naudai ir klebo
no patogumui. Veiklūs pik
niko gaspadoriai P. Grybas i? 
D. B. Brazis darbuojasi, Rei
kia, kad parapijonai 

Savas Pas Savą 
(Tęsinys nuo Z pusi.) 

tykus dedantis. Seniai jau 
laikas yra lietuviams susi
prasti, nustoti svetimus dia-
vus garbinti ar ten kokias 
kitokias bedievystės skraistes 
nešioti iir svetima dvasia gy
venti. Pradėkime savas lietu
viškas įstaigas užlaikyti ir 
neleisti joms žūti arba perei-

iti joms į kitataučių rankas. 
1 Seniai laikas susirūpinti, kad 
lietuvių sunkiai uždirbti cen
tai neitų į svetimas rankas, 

j kad tik savieji tuo pasinau
dotų, iš ko paskui bus niurna 
lietuviams nauda ir mūsų į-
staigoms parama. 

Tad nuo šio laiko, lietuvi, 
tik savas pas savą visados 
eikite ir tik savuosius remki-
te! 

Antradieniais 
WGES(1360kil.) 
7:30 valandą 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 luopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak 
! \ . 

3Č 

Klaidos Atitaisymas 
Moterų Są-gos 64 kp. ap 

rašyme padaryta klaida: bu
vo pasakyta, kad į susirinki 

padėtų. i m j atsilankė Smaliukas, t 
jų sumanymus įvykinti. Tokiu turėjo būti V. Hherman. La
binki bus atsiektas tikslas. | bai atsiprašome. Koresp. A.A. 
Jųk čia visų reikalas. Tai ir 
darbuokimės visi. 

Siuvėja persikėle į naują, 
jasi. Visuomenėj yra didelis,] vietą 

lyvauti rengiamose iškilmėse. ^ ^ „ ^ P u o t o s b i l i e t a i 

Seka raportas iš programo 
rinkimo: S. Atkočiūnas, P. 
Medonis M. Šimonis, P. Gry-

sparčiai platinama. Norintieji 
dalyvauti toje iškilmingoje 
puotoje prašomi bilietus iš 
anksto nusipirkti, kad sužibąs, J . Juškevičienė ir K. Mi-

šaikis. Pasirodė, kad sėkmės' nojus žmonių skaičių. Muz. J. 
geros. Didelė garbė priklauso A. Blažis rūpinasi 'su progra 

Į "THAT UTTLE GAME" STUD 
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CACDS 

Ona Stankienė (Rutkeliūtė-) 
plačiai žinoma siuvėja, įsigi
jo nuosavą namą 3343 W 
Warren ave. Turintieji reika
lą žinokite, kur kreiptis. Juo
zas ir Ona Stankai yra geri 
spaudos rėmėjai. Jie ne tik 
skaito, bet ir remia spaudos 
darbą. Yra seni *'Draugo'• 
skaitytojai ir be gero " Drau
g o " negali būti — atnaujino 
prenumeratą. 

Stankams linkėtina savo na 
me smagiai gyventi ir s:k 
mingai biznį varyti. Koresp. 

Nesigailėk aukos varguoli 
sušelpiniui, ji tau šimteriopai 
sugrįš. 

Šalčio Auka 
Antaliepte. P*l. B. R-įkas 

iabai mėgdavo išsigerti. Vieną 
turgadienį arklys parvežė na
mo negyvą. Liko žmona su 
mažamečiais vaikais. 

• ' 
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33 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius; 

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

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Cbicago, Illinois. 

"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West J3roadway, So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me- \A 
tems $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — AX..R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Ulinois. 
"STUDENTŲ 201)18' ' — A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Ildnois. 
"MUZIKOS ŽINIOS7 ' — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, I1L 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave,, Cleveland, Ohio. 
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Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-riŲ mėty gyvavimas. 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteijrta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
'augesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METUI 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Cahunet 4118 Jos. M. Moaeris. Sec'y 
Ind61ial kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $6,000.00 Federaiia£je Ištaisoje. J OOPVmJGHT WTERJiATIOSAJL 
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Vilniaus Ir Amerikos Bendradarbiavimas 
Vilniaus Krantui Remti Vvr. Komitetas steigia Yilnhv 

je Vaikų Namelius ir skiria jiems Amerikos miestų vardus. 
— Steigiama penkiolika Vaikų Namelių. — Tai bus įainži-
nimas tų amerikiečių miestų, kurie seniau ir dabar teikė ir 
teikia Lietuvos reikalams paramos. 

Vilniaus Kraštui Remti laiko, kada jie pradeda kal-
Vyr. Komiteto sąmatoje nu-j l»eti, kada juose jau vystosi 
matyta steigti Vilniuje pen- susidomėjimas aplinkumos gy-

D R A g G l S Penktadienis, kovo 29 d., 1040 

!?>.«:*>9^^'T^*T<^:<r^\^^," >:•' •'•v*x->:y:y'v 

kiolika valkų darželių — jie 
bus vadinami Vilniaus Lietu
vių Vaikų Nameliais. Vaiku 
darželių idėja atėjo j Lietuvą 

venimu ir reiškiniais. 
Didžiausią dėmesį V. K. R. 

Komitetas kreipia j jaunimo 
mokslinimą ir auklėjimą, kad 

iš vakarų Kuropos. Tai yra i ateityje iš jo išeitų stiprios 
itin gera auklėjimo instituei. dvasios gerai paruošti gyve-
ja, kur namų aplinkumoje nimo kovoms lietuviai. To pa
tam tikrais vaikų darl>e!iais j siekti galima tik tuo atveju, 
pedagogų priežiūroje vaikai jei kūdikių auklėjimas bus 

rimtai pastatytas nuo pat ma
žens. 

V. K. R. Komitetui rūpėjo 
dar ir kitas klausimas. Ame
rikiečių pagalba Lietuvai ir 
amerikiečių įtaka įvairiose 
mūsų viešojo gyvenimo srity
se visa^la būdavo labai žymi. 
Tai įtakai pabrėžti ir kartu 
su tuo Lietuvos sostines Vil
niaus ryšiams su Amerikos 

pratinami prie darbo ir mok
slo. Įvairių vaikų amžiui pri
taikytų mokslo ir žaislelių 
pagalba vaikuose keliamas su
sidomėjimas įvairiais daiktais 
ir darbais, ruošiant juos mo
kyklai, pratinant ir žaidimo 
metu pamylėti darbų ir mok
slą. 

Vieną amerikietį auklėtoją 
kartą paklausė motina, kada 
reikia pradėti auklėti vaiką.: lietuviais sustiprinti V. K. R. 
J is j klausimą atsake klausi-1 Komitetas ryžosi dabar stei-
mu: ! giamus Vaikų Namelius pava-

— Kada tamsta lauki kūdi-' dinti vieną amerikiečių did-
ido? I vyrių Dariaus ir Girėno var-

J i nusijuokė ir atsake: j du, o kitus — Amerikos di-
— Mano sūnelis jau einaj džiųjų miestu vardais, kur 

penktus metus. daugiausia gyvena mūsų išei-
— Motina, — sušuko auk- ™*- Neilgai betrukus Vilniuje 

letojas, — ko tamsta čia su į * įsteigti Vaikų Nameliai 
manim kalbi ir gaišini laiką?. š i a i s vardais: 
Skubėk namo prie savo vai-j & V a i k l * Namelis Danaus
ko. Tamsta jau pražiopsojai Girėno vardo; 

PRANEŠIMAS 
Mirė Šv. Onos Draugystės 

narė Marcelė Čerkauskienė, 
3116 S. Lowe A ve. Laidoja
ma šeštadienį, 10 vai. ryte iš 

Šv. Jurgio bažnyčios, Bridge-
porte. Narės prašomos daly
vauti laidotuvėse. 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave in 

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

does make progTess—now comes a 
proscription whioh is known to phar-
macists as Allenru and within 48 
bours after you B tart to take thls 
b«ift aeting formula paln, agony and 
Inflarnmation caused by excesa urio 
ucid has started to depart. 
<f Allenru doea just what thls notlce 
eays lt wlll do—it ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead-
Ing drugrstores everywhere for 85 
cents and If lt doesn't bring the joy-
DUS results you expect—your ajoity 
•rhole heartedly returned. 

Anglijąs keleivinis laivas Mauretania plaukiąs j Australiją, kur bus panaudojamas ka
rių parvežimui. (Aeme telephoto) 

14. V. N. Seranton; 
15. V. N. Waterbury. 
Šiems Vaikų Nameliams įs

teigti, žinoma, reikia lėšų. Ko
miteto vadovybė, be abejoji- I 
mo, kreipsis į jAmerikiečius 

prašydama, kad čia išvardm 
tuose miestuose susidarytą 
ponių komitetai ir kad jos 
taip komitetus į stiprintų, kad 

jie galėtų netik padėti jsteig-
ti namelius, bet padėtų juos 

ateityje ir išlaikyti, ligi Vil-

' (Tęsinys 7 pusi.) 

penkerius metus. 
Iš to išeina, kad kūdikį auk-! 

lėti reikia ne nuo penktų mes
tų, ne nuo ketvirtų, bet dar 
ankščiau. Tas pagrindas, ku
rį kūdikyje paliks pradžios 
žingsniai, bus svarbiausias pa
grindas visam jo gyvenimui. 
Ta mintim vaduojasi ir Vil
niaus Kraštui Remti Komite
tas: pradėti auklėti vaikus 
nuo pat mažųjų <Lienų, nuo to 

2. V. N. Chicago I. 
3. V. N. Chicago I I ; 
4. V. N. Chicago I I I ; 
5. V. N. Chicago IV; 
6. V. N. New York; 
7. V. N. Brooklyn; 
8. V. N. Baltimore; 
9. V. N. Boston; 
10. V. N. Pittsburgh; 
11. V. N. Cleveland; 
12. V. N. Detroit; 
13. V. N. Philadelphia; 

m t 
KAZIMIERAS JANUSAS 
Mirg kovo 26 d., 1940 m., 

6:10 v. v., sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Telšių ap

skrityje, Varnių par., Pana-
kaičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Agotą, po t§vais Mar
kus, posūnį Joną Demereckį, 
podukrę Marijoną ir žentą, Jo
ną Jankauskus, 2 anūkus: 
brolį Juozapą ir brolienę Ja
nusus Ir jų šeimą, seserį Onų 
Ir švogerį Joną Ročus ir jų 
šeimą, puuso.*;rę Marijoną ir 
švogerį Sylve^trą Kolpius ir jų 
šeimą ir kitas gimines. 

Priklausė" prie Simano Dau
kanto ir Saldžiausios Širdies 
V. J. Dr-jų. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu-
anica Ave. Laidotuvės ivyks 
šeštadienį, kovo 30 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į £v. 
Kazimiero kapinea 

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

Nuliūdę: Moterį*. Posūnis. 
Podukrė, žentas, Brolis, Bro
li ne. Sesuo, Pussesere, fcvrfre-
v.&i Ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius Ant 
M. Phillips, tel. Yards 4908. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fafrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš W H I P stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimicru. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ

KIAUSIOS PARODYMO ROMUS. 
1 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MED2IA-
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

FOR DELICIOUS 
SNACKS... 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out several vari-
eties of Kraft Cheese Spreada 
and crackere.. . and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
6andwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glassea Kraf t 
Spreads come in. * 

t 
TEKLĖ GRONSKIENĖ 

(po tėvais Rodei lute) 
MirS kovo 26 d.. 1940 m . 

2 v. ryto, sulaukus pusės am*. 
Gimus T.iefcjivoje, Pumpėny 

par., o Amerikoje iSgyveno 40 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
5 sūnus: Joną, marčią Mika
liną, Antaną, marčią Marijoną, 
PranoiSkų, marčią Sofiją, Po
vilą ir Juozapą, dukterį Seserj 
M. Annunciatą (Sv. Kazimiero 
vienuolyne), 4 anūkes, se«erj 
Oliesę Strvinakienę ir daug kilų 
giminių ir pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
10452 So. Indiana Avenue. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
kovo 30 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Visų Šven
tų par. bažnyčią, kurioje }-
vyks gedulingos pamaldos už 
velion5s sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, 
Dukteris, Sesuo ir Gimines. 

Laid. Direktoriai Lachavrlcz 
ir Sūnai, tel. Pullman 1270 ar
ba Canal 2615. 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, liankie-
tams. Laiilotuvėins 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

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

AVilliam A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

I r NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 3161 

1 
MARIJONA 

ČERKAUSKIENĖ 
Mirg kovo 27 d.. 1940, 5:25 

vai. vakaro, sulaukęs 68 metų 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Batakių par., Vaišvi
los sode. 

Amerikoje išgyveno 38 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Joną, 3 dukteris: Roza
liją, žentą Stanislovą Raude-
liuną, Oną Dungan ir Beatriče, 
anūkę Dorothy, brolį ir bro
lienę Motiejų ir Marijoną Pe
traičius (Denver, Colorado). 
broliąduktę Petronėlę Petrai
tis, švogerką Melinienę ir jos 
šeimą ir giminea 

Kūnas pašarvotas namuose: 
3116 So. Lowe Ave. Laidotu
vės įvyks šeštad , kovo 30 d. 
Iš namų 9:30 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras. Dukterys, 
Žentas, Anūkė. Brolis, Brolie
ne, Broliaduktė, Svogerka Ir 
Giminės, 

Laidotuvių Direktorius John 
O'Brien. tel. Kedzie 1617. 

I 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

1 II D III A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l b C DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachawicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2^15 
Skvrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

J. 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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D K A TT O A S 
Vilniaus Ir Amerikos 
Bendradarbiavimas 

(Atkelta iš 6 pusi.) 
sius jau boa tiek sustiprėjęs 
finansiškai, kad nebereikalaus! *»"«**» pasinaudojant tokių 
pašalinės pagalbos. 

Mane asmeniniai ši idėja la 

padidinta, turint galvoje rei-. Pu valandėlės ponas Pir- J/ 
kalingų mokslo ir vaikų dar-| mininkas klausia manęs: 

bai sujaudino: ar gali būti 
gražesnė pagalba vilniečiams, 
kaip suteikti jų vaikučiams to
bulas sąlygas auklėtis ir ruoš
tis sunkiam mokyklos darbui f 
Ar gali būti gražesnis Lietu
vos ir Amerikos bendravimo 
pavyzdys, kaip Vaikų Name
lis, kurio įsteigimui ir išlaiky
mui prisideda amerikiečiai, 
ypač jų ponios, Lietuvos se
ses r 

Vykdamas į Vilnių į vasa
rio m. 16 dienos iškilmes, kal
bėjausi su Vilniaus Kraštui 

belių priemonių papildymą ir 
atnaujinimą. Sąmata sudary
ta labai kruopščiai ir rūpės-

namelių, arba darželių, paty- t}' Jei aš būčiau tie "ameri 
rimais. Jų yra nemaža Kau 

v 

ne ir jie jau įnešė daug nau 
jo ir gero į mūsų kūdikių 
auklėjimo ir paruošimo dar-
H. 

— Kiekvieno vaikų namelio 
išlaikymas reikalauja, kaip 
mums parodo kitų tokių įstai
gų praktika, nemažiau kaip 
11,000 litų metams, feią sumą 
sudaro tokios policijos; alga 
darželio vedėjai — 2,400 litų 
metams; vedėjos padėjėja — 
1,800 lt.; tarnaitė — 400 lt.; 
buto nuoma — 1,200 lt,; ku
ras ir šviesa — 750 lt.; mais-

— Ar tamsta manai, kad 
amerikiečiai pritars ir padės 
mums dirbti tokį darbą? 

jvą aš galėjau į tai atsakv- Xr Galima Iš Seno 
kiečiai," jei galėčiau mįjP&Š? Padaryti 
nuoti tokią sumą, kaip 21,000 | N a i l j ę ? 

KAS GIRDĖT CHICAGOJ 

litų metams, čia pat būčiau 
padavęs ponui Pirmininkui 
ranką ir pasakęs: 

— Štai prašau, aš sutinku 
įsteigti ir išlaikyti vieną Vai
kų Namelį Vilniaus vaiku
čiams 

Vietoje tokio atsakymo at
sargiai pareiškiau, kad ameri
kiečiai visada labai jautriai 
paremdavo kiekvieną Lietuvos 
žmonių gerą ir kilnų darbą. 
Manau, kad šiuo momentu 
vaikų namelių idėja yra vie
na kilniausių. Pasakiau dar, 

Galima. Pavyadžiui, grindys. 
Kaip ts t i negražios namuose 
grindys, kuriose vietomis es
ti išsilupęs varnišas arba įua-

Pažaisime, 
Pasivaišinsime 

Per Atvelykį, būtent sek
madienį kovo 31 d., 2 valanda, 
po pietų susirinksime į (jinu-
mo parap. salę, Marąuette Pai 
ke, kad pažaisti, pasivaišinti, 
pasilinksminti. Mėtysime kau-

liava, bei šiaip subraižytos. l i u k u s ( b i m c o ) ) kortuosime. 

Kemti Komiteto pirmininku tas vaikams - 4,050 l t ; auk- ^ ^ ^ ^ kaip tik ir laikas savo namus 
Dr. J . Navaku ir kaip tik 1*2™° priemones ir darbo * u _ QT,K„ ; . .__ ___-. pagrasinti taip iš vidaus, kaip ;aip 
mudviejų pasikalbėjime buvo 
paliestas tas Vilniaus Vaikų 
Namelių klausimas. Ponas Pir 
mininkas painformavo mane, 
kad V. K. R. Komitetas ke
tiną visai netolimoje ateityje 

medžiaga — 300 lt.; švaros 
palaikymas 100 lt. 

— Kiek kaštuotų vieno to-
kio— namelio įrengimas! — 
klausiu pirmininką. 

— Įrengti namelį, aprūpin-
tureti Vilniuje jau 15 Vaikų ti jį tinkamais baldais ir į vai 
Namelių, kiekviename jų bus 
po 60 vaikučių. Tuo būdu Ko
mitetas ketina duotį visus ga
limumus ruoštis mokyklai net 
devyniems šimtams Vilniaus 
lietuvių vaikų. 

— Mūsų. Komiteto sąmato
je, — sako man ponas Pir
mininkas, — Vaikų Name
liams numatoma metams 
165,000 litų. Tai yra suma, 
kurios mažinti jau nebegali-

riomis mokslo ir darbo prie
monėmis, manome, kaštuos 
apie 10,000 litų, maždaug apie 
pusantro tūkstančio dolerių. 
Kitais žodžiais sakant, pir
mais metais kiekvienam dar
želiui reikia nemažiau, kaip 
21,000 litų, o kitais metais, 
kai nebereikia pirkti baldų ir 
kitų įrengimų, gali pakakti, 
žinoma, labai kukliai skaičiuo
jant, 11,000 litų, arba apie 

Medis geras, o grindys negra
žiai atrodo. Bet, kaip kiek
vienam daiktui, taip ir grin
dims atnaujinti yra priemo
nių. Archer Hardware krau
tuvė, adresu 3990 Archer ave. 
labai pigiai išnuomoja maši
ną grindims atnaujinti (floor 
sanders). Dabar pavasari.?, tai 

Netruks ir vsaldaus alučio. Už 
simokėsime 25 centus. Bet už
tat gausime dovanų prie durų 
ir prie staliukų. Pelną pavė
sime parapijos naudai. UŽ-
kviečia LRKSA 163 kp. 

Atitaisymas 
"Draugo" num. 73, kovo 

26 d., aprašyme apie velyki
nes iškilmes Šv. Jurgio par. 
bažnyčioj pasakyta, kad su 

Lietuve motina arba ir ne mo-., . . v, ir įsmuko puses. O Archer tina Amerikoje karstai pn- . . . 
. . j . Hardyare laiko kuo geriau-

tars sumanymui U pnsides ^ ^ y fr ^ d v a s i n e talka buvo atvykęs 
vą taip pat visko, ko tik n a - (

k u n - A n t a n a s ^ f ? * * 8 ' M I
1

C" 
mas iš geležinių daiktų rei- J i s a i b u v o P e r V e l * t e ' ° k l" 
kia. Krautuvę laiko p^vysdin-1 t o m i s t o s i o s Savaitės die
gas lietuvis Jos. Miksi*, ko- n 0 m i s P a t a m a v o k u n - A l t o n 

Kun. 1,0,. Yalaneiunas, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Phildelphia, Pa * 1 0 Q QQ 

Kun. J. Čepukaitis, &v. Jurgio parapijos klebonas* 
Philadelphia, Pa ^-Į™ ™ 

V. ir G. Šoriai, iš Aurora, Illinois 
A. Stanslovas $2.00 

$2.00 

nuu J i gal net turėtų būti u : 2,000 dolerių. 

prie jo įgyvendinimo, tik rei
kia amerikiečiams atvirai ir 
aiškiai išdėstyti ir juos sudo
minti. 

Pasakiau dar, kad pono Pir 
mininko parinkti Vaikų Na
meliams Amerikos miestų var 
dai yra labai vykęs simany-
mas. Amerikiečiai, be abejo
jimo, patys susidomės ir pri
trauks prie savo komitetų an
gliškai kalbančius įAmerikos 
pasiturinčius piliečius, kurie 

riam padeda jo maloni visuo
met su šypsena žmona. 

Reikale floor sanders nepa
mirškite kreiptis į Archer,^, 
Hardware, 3990 Archer ave. v t f p o 1 S L lgOt lUies 

V i s o $1,554.00 
Ačiū aukotojams už prisidėjimą prie "Draugo" Spaustu

vės Mašinų Fondo. 

sas Jagminas, MIC, Marijo
nų Seminarijos rektorius. 

Helen Mažeikaite 

dominti tai, kad jų atskiruo
se miestuose Vaikų Kumelių 
Komitetai turės aiškų tikslą: 

n e a t s a k y s padėt!, ypač ,e , | ^ . ^ s ^ ^ 
bus p a l m e * ka.po garbes. b ū d u 

nariai. Pagaliau, amerikiečius!0. 
giems metams įamžins ame-turetų, sakau Pirmininkui, su-

w *"&; • • " » > . • • ! • : r 

SUTAUPYKIT IKI 
ant visų ofiso mašinų in reikmenų 

rikiedių vardą ir vardų tų 
miestų, kurių garbei bus pa
vadinti Vaikų Nameliai. 

K. V-as 

ŽAGARiEčIAi RENGIASI 
PRIE IŠKILMIŲ 

Žagarieeių Kliūbas rengia 
šaunų vakarų, kovo 30, 1940 
m., Cicero Lietuvių Liuosybcs 
svetainėj, prie 14th S t , ir 49th 
Ct. Scenoj stato trijų-veiksmų 
draana — "Taip Tėvas Norė
jo',, imta i» kovų Lietuvos at
gimimo laikais. Bus taipgi 
juokinga komedija " (Telšių 
Pliumpis ir Raseinių Magdė' 
kurios niekas dar nėra lošęs. 

W J ^ > j a u . g i l 'J« i l t i m i JJC*C i x v o i- c?<\v OC4-1 cu n 'Praittia r.o() vai. vak., pai r Snarskius, 610 E. 88th St. Dar}gf t ^ p r f e d ų d ų ^ 
tebėra didelė ligonė ir yra ke-1 
lių gydytojų ir savo gerosios V_-us nuoširdžiai kviečia, 
sesutės ir švogerio Snarskių * n9eJa^ 
priežiūroj. Linkime jai gau
sios sveikatos, 
# * _ _ _ _ _ : _ 

SO. CHICAilO. — Plačiai 
žinomos veikėjos^ A. Snars 
kienės sesutė Helen Mažeikai
tė, kuri turėjo 'sunkių "opera 
ciją, jau grįžo namo pas 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a m u o l m 

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

Ras. — ENGlewood 5840., 

Typewriters 
Adding Machines 
Checkvvriters 
Folders 

Addressing Machines 
• , • i . i i . . i • i • i • -

Dictating Machines 
Multigraph Machines 
Duplicators 
• • t . . ' 

Multilith 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ 

Nepamirškite apžiū
rėti mūšy krautuves 
M o d e r n i ą Parodę 
prieš perkant ofiso 
baldus. Nėra jokiy 

r pnevohy. 

N 

Paimsime 

jūsų senas 

masinas 

Masinos 

gerai per
dirbtos, 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Pederal Savings and Loan Insurance Corp. po United Statei 
Goversment priežiūra. ) 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

Oriso vaL: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket 
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. 

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

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION 

mainais 
pilnai Ga-
ar i • 

rantuotos 

425 NO. LA SALLE STREET 
Tel. Delavvare 4903 

• 

Pruitt Kompanijos Masinas Vartoja Dienraštis 'Draugas5 

Šv. Kazimiero Akad. Remejy 22-ras Skyr. 
— Perstato — 

Š A L T I N I I E R O 

Radio " k u m - Būram" Scenoje 
SEKMADIENYJE, BALANDŽIO 14 D., 1940 M. 

SPANISH CASTLE SALĖJE 
700 West l l t h Ave. Gary, Indiana 
25 — Artistai — Juokdariai — Dainininkai — 25 

Bus ir Dovanos — Door Prizes. 
Įžanga 50 centų. Pradžia lygiai 5:00 vai. vak. 
ŠOKIAMS GRIEŠ BERT DORSEY'S ORKESTRĄ 

(Rožių Žemės Muzikantai) 

Kviečiame visus Gary ir apylinkes miestų lietuvius at
silankyti į šį parengimą ir gražiai vakarą praleisti. 

KOMISIJA. 

BROLIŲ MOTUZŲ FILMOS 
Kovo 29 d., West Side HaLI 

buv. Mcldažiaus salėj, 2244 
\\r. 23rd Place. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

feetuvėm, Krikštynom Ir Kito-
loem li&nkieuuu ouielfcUtfn f*-

u_ruaTU_ią. 
Ulnfcmnm, Pat-unariuiaa YUiei-ui 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKŪS, 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 ir orlaivynu. kurie dabar da
lyvauja mūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 85c, S setai u i 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 43HD STREET 

Chieago, 111. J 

YVVif* for Free Book 
"*A W_/ld oi Cemfort for Yovr Er«»' 

Night and Morning 
Dėl aklą pavargn.sių nuo Saulėm, 
Vė#o ar Dulkių, vartokite kelia la-
ša3 Marine: Palengvina nuvarg-u-
slas akis. 
Saugus Kūdikiams Ir Suaupuslema 
Visose Valstinėae. 

MURINĘ COHPANYCHI.ACO-

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

I.KMGVAJH IAMO-LejTMALH 

Barskis Furni ture House, Inc. 
• V n HOH-i OF FTJni FURNTTURir BINOB 19M 

1748-50 W. 47th St_ Phone Yards 5069 



s B R TZV&TE PfnkFafflenls, Eovo 29 3.. 1 0 « 

Tegul Skamba Mūsų Dainos Po Šalis ̂  Plačiausias 
CHICAGOJ GALINGAI JI SUSKAMBĖS 
BALANDŽIO 21 D., ASHLAND BLVD. 

AUDITORIUM 
Rašytoja S. Čiurlioniene 

vienam savo straipsnyje apie 
lietuvių liaudies dainų grožį 
*ako: j k i * j -

kuo garsiausiai čia skambėtų. 
Balandžio 21 d. — Pirmo

ji Dainų švy.nte Chicagoj. 
"Ashland Auditorium mūs dai-

" P r a g ^ o vienas, padė jo , n a f į j į j J ^ J 1 » 
kitas, tretysis padailino t a i p J S " ? I * " • P * * * ^ . * L -
kaip juto, ir §jo ir skrido dai
na iš kiemo į kiemų, iš kai
mo į kaimų, iš tėvų lūpų į 
vaikų... ejo, skambėjo... Kas 
ją pagimdė? kur tas poetas? 
Galybes jų L o visi vieno te-
vojausmo ir vienos motinos-
sielos gimdyti. Visos, nega
linčios kitaip prabilti, sielos 
(pajėgos susispietė j vieną ga
lybe, į tų poezijos jausmų, 
kuris, išsklidęs plačioje šaly
je, gimdė dainininkus". 

Lietuva yra dainų šalis, lie
tuvis — dainininkas. Švelnus 
lietuvio būdas pagamino švel
nių dainų, kurios žavi ne tik 
patį lietuvį, bet kitatautį. 
Jausmų ir sielos gimdytos 
dainos sykiu su lietuviais per-

Vy&ų chorų choro, taip pat 
atskirai vyrų ir merginų cho
rų. Programa prasidės 5 vai. 
vak., o šokiai — 8 vai. va
kare. Šokiams grieš Jack Bar-
ry 10 muzikantų orkestrą. 

Skaitlingu dalyvavimu toje 
lietuviškos dainos šventėje ir 
iparemdami jaunimų priduo-
sim jam noro ir energijos dar 
garsiau dainuoti. 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

PLĖŠIKAS 
laikydamas dešinę ranką ap
siausto kišeniuj, įėjo į Stan-
leigh Apartment viešbutį, 
6800 Sheridan Kd. ir nakties 
sargui, Martin Bussert, ma
tant išsinešė iš kasos $45. 

SENYVAS 
vyriškis, kurį šimtai praeiviui 
kasdien matydavo prie South 
Side, užvakar prie 3003 Ellis 
Ave. staiga mirė nuo širdies 
ligos. Šiuo tarpu Pekin Inn 
policija ieško jo giminių. 

Svarbus Draugo 
Agentų ir Vajhiinky 
Susirinkimas 

JEFFERSON 
Park policija ieško 15 metų 

' Ellen Larsen, kuri užvakar 
dingo iš augintojų, Sidney 
Franter, 6047 Irving Park 
Rd. namų, matyt, bijodama, 
kad nebartų jos už apsileidi-

Pirmadienį, balandžio 1 d., 
8 vai. vakare, " D r a u g o " re
dakcijoj įvyks svarbus visų, mą mokykloje, 
kolonijų, Chicagoj ir apylin 

sikėlė per Atlantą ir čia jos kėj, "Draugo" agentų ir va-
buvo vienatines ateivio ra- j jininkų susirinkimas. Visi pra 
mintojo* Karėsi ohorai. Iš 'šomi būtinai dalyvauti. Bega-
tevų lūpų daina ėjo į vaiką 
lūpas ir, štai, šiandie turime 
skaitlingus chorus, būrius dai 
nininkų, kurie tą dainą iŠ sa
vo lūpų perduos ir savo vai
kams. 

Rašytojas J . Tumas lietu
viškai dažnai skiria aukštą 
kultūrinę rolę per ilgus am
žius kol lietuviai gyveno kuo
pomis, kaimais, arti kits kito 
i r nuolat sueidami ir kits ki
tam įtakos darydami. Mes 
gyvendami šioje šalyje, kol 
dar esame krūvoje, neiš^i-
sklaidę, dažnai viens su kitu 
sueidami turime ne tik patys 
dainuoti, bet ir remti, palai-

lo svarbus reikalas. 
Administracija 

LRKSA Chicago 
Apskr. Susirinkimas 

Praeitam Liet. R. K. Susi-
vienymo Amerikoj Chįcago 
apskr. mėnesiniam susirinki
me buvo nutarta sekantį su
sirinkimą šaukti kovo 31 d., 
Aušros Vartų parapijos salėj, 
West Side. Susidėjus kai ku
rioms aplinkybėms, apskri-

VIENAS 
plėšikų saugojo National Bak-
ing Co., 325 East 26th St., 
darbininkus, o antras nuėjo 
prikelti firmos savininką 
James Glyman, kad tas ati
darytų seifą. Plėšikai išsinešė 
$750 pinigais ir $500 čekiais. 

ALEXANDER 
Allan, 73 metų, kurio žmona 
mirė prieš dvi savaites, užva
kar bandė nusižudyti išgerda
mas nuodų. Jis nuvežtas į 
County ligoninę, kur dabar 
sveiksta. 

ties valdyba susirinkimo TO-|bet ] y ^ a į 1 : 3 0 p 0 s u s į r į n ki-
tą pakeitė. Taigi, susirinki- m o 163_. į k u o p a ž a d a a t s t o . 
mas įvyks kovo 31 d. ne Auš
ros Vartų parapijos salėj, bet 

f Gimimo Panelės Šv. parapi-
kyti dainuojantį jaunimą, kad j ^ M a r q u e t t e P a r k ( i r 

mūsų dainos kuo ilgiausiai i r | n e į ^ k a į p ^ g a r s ^ 

AUTO NELAIMES PER 
VAS. MĖN. PAŠOKO 
10 NUOŠIMČIU 

Jungtinėse Valstybėse per 
vasario mėnesį gatvėse ir vieš 
keliuose žuvo 2,170 asmenų. 
Visa tai auto nelaimių aukos. 
Žuvusių skaičius pašoko 10 
nuošimčių pernai metų to pa
ties mėnesio skaičiaus. 

Illinois vieškeliuose žuvo 
166 asmenys. 

Sužeistas Wayland Brooks 

C. "VVayland Brooks, repub-
likonų kandidatas į U. S. se
natorius, skubėjo į Kankakee, 
111., kur jis turėjo sakyti kal
bą. Su juo važiavo jo žmona 
ir šoferis. Netoli Kankakee 
jų auto susimušė su kitu au
to. Nelaimėj "sužeista Mrs. 
Brooks., kuri gydosi St. Eli-
zabeth's ligoninėj ir lengvai 
sužeistas pats Brooks, kuri" • 
prakalbose dalydavo. 

Amerikos lenkų organiza
cijos ruošėsi pikietui. 

Illinois Amerikos lenkų pir
mininkas pareiškė, jog vokie
čių Raudonasis Kryžius yra 
propagandos įrankis. Nes vo
kiečių Raudonasis Kryžius 
nedėjo pastangų, kad naciui 
vyriausybė *' sustabdytų tero
ro viešpatavimą Lenkijoj ir 
Čekoslovakijoj." 
Vokiečių versija 

" Kunigaikštis atvyko pasi
tarti dėl pagalbos prispaustie
siems," pasakė Dr. Baer. " A š 
nieko nežinau apie kalbamą 
barbarizmą Lenkijoj, bet de
šimtys tūkstančių vokiečių bu 
vo skaudžiausiai persekiojami 
Lenkijoj/ ' 

Kitos nelaimes 

Auto nelaimėj žuvo: 74 me 
tų Mrs. Margaret McCartb\ 
1447 W. 55th St.; 28 metų 
Edward Tilley, 7958 Com 
stance įAve. Sunkiai sužeista 
Mrs. Gusta Wise, 65 metų, 
6615 S. Sacramento Ave. 

VOKIEČIU RAUDONOJO 
KRYŽIAUS VADAS GALI 
SUSILAUKT PIKIETAVIMO 

*> 

vus pavaišinti. 

Šiuo prašau visų kuopų at
siųsti atstovus į šį susirinki
mą. Sekretorius 

"AMERIKOS SVIE2IAUS! CIGARETAI" 
Dabar ir Lengviausi Atidarlyti 

Vakar vakare Drake vieš
buty j suruoštaN|>riėmimas vo
kiečių Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkui Sax-Coburg — 
Gotha kunigaikščiui Carl Ed* 
uard. 

Progresas Bus 
Tęsiamas 
Cicero miesto asesorius, Hen
ry R. Schwarzel, tikrina žmo
nėms, jog perrinktas naujam 
terminui jis tęs progresyvią 
demokratų programą įvestą 
prieš aštuonerius metus. Vi
suomet pasiruošęs padaryti 
Cicero vienu moderniausių 
apylinkėj, Schwarzel pareis 
kė: " K a i šiuo laiku beveik 
kiekviena svarbesnių miesto 
gatvių išgrįsta arba praplė
sta ir išgrįsta, sekantis daly
kas po perrinkimo, balandžio 
2 dieną, bus paruošti puošnų 
Cicero apšvietimą, kuriam bus 
panaudota gazo taksų fondas. 

"Šios šviesos padarys mū
sų gatves saugiomis pėstiems 
ir važiuotojams. Jos pagra 
žins mūsų miestą ir patrauks 
lankytojus. Tai bus padaryta, 
pareiškė miesto oficiozai, be 
jokių specijalių mokesnių, be 
tiesioginių taksų, panašiai 
kaip ir visi kiti pagerinimai 
per paskutiniuosius metus. 

(Skelb.) 

ATIDARYTA 
K N Y G Y N A S 

Cicero viešojo knygyno da
lis oficijaliai atidaryta antra
dienį, kovo 19 dieną. Tą die
ną šimtas skaitytojų pasiėmė 
knygų. 70 asmenų užsiregis
travo skolininkais knygų ir 
150 asmenų pareiškė norą už
siregistruoti. Per pirmąsias 
tris dienas buvo jau 293"skai
tytojai naujojoj knygyno da-
lyj. Stanley W. Hines ir 
George Sassetti, naujai iš
rinktieji Knygyno Tarybos 
nariai, mažiau negu metus iš
buvę tarnyboj, dirbdami kar
tu su knygyno vedėja Rose 
Cuchna, padarė tai, ko kiti 
tarybos nariai pirmiau išrink
ti neįstengė padaryti — įkur
ti knygyno dalį Grant Works 
ir Parkholme. Dalis atdara 
antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. (S.) 

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

REMKITE IR PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

CUTS-BURNS-SCALDS 
Bhould be ųokkly treated to p—vent bad after-
effects as wdl as relieve pain. Lse OIL-of SALT. 
Wonderful too for Bore, tired feet At your 
anigpstV-mooey back if not satisfied. For 
Įree saraple write Mosso Laboratoriea, 215Soulh 
l-ftavitt Street, Chicago. 

dUiCK RELIEF FOR FEEf 

Kas vargęs ir kentėjęs, tas 
nujaučia kitų vargus ir kan
čias. 

Listen to 

PALANDECH'S 
Y0G0SLAV-AMERICAN 

RADI0 BR0ADCAST 
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 i i s h 
Featuring a Program of 

CLASSiCAL AND FOLK MUSIC 

Užlaikome pilną eilę vyriš-' 
kų marškinių, baltų ir mar
gą, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pasirinkimą ka-' 
klaraiačių (neckties). 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

CLASSIFIED 

M 

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

TURTAS VIRŠ £4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS 
Dabar mokam VĄ% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAN ASSOCIATIOI 
OF OHIOAOO 

JUSTIN MACHJEWICH, 

Chartered by D. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAIi.: j iki Į p. g». Treclad.: 9 Iki 19:00 p . ftežUtd.: 9 lkl 8;00 T . • . 
i !» .' - ". — — ^ _ _ Z _ _ ._ _<fe 

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

- S M A L L MONTHLY PAYMINTS— 
AU MAKf S 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- H B M TtAOMN »UOW*NCI — 
OKI «IIUIlt» ( M I T ONI-TIAI NtW*M«CMINI • • M A M t l I 

+ C T A D TYPEVVRITER 
^ J I M I l COMPANY 

uotu i c OOUJSLATT, a — p > 
119 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
ESTIMATES-FREE-OEMONSTRATION 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

w 

i 
Tik nupieškite t a raudo
nąja juostele viršuj nuo 

pakelio... 

Juoste lė nusiaucia aplink 
viršų — perpjauna dvi 

eiles Cellophane... 

Nbtykite OID GOLD'S Nauja 
"ZIPTOP" Pakeli! 

D ADVTGUBTNK1TE savo rūkymo s magumus su tikrai 
• SrleiiaJs cigactais — tikrai patogiam pakely. Old 
Gold no vien kad duoda jums puikiausj tabaką kok} tik 
pinigai gali nupirkti, bet Ir dvigubai užantspauduoja JŲ 
svietų skonį ir kvapą su 2 eilėm Cellophane vietoj vie
no. Ir dabar tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro 
dvigubai greičiau! Pabandykite "Zip-Top" pakelį labiau 
sušvelnintų Old Golds šiandien — bet kurioj cigaretų 
krautuvėje. 

Viršus nusiima, švarus! Da
bar Amerikos šviežiausi cigare-
J ir lengviausi atidaryti! 

°ABAR 
1 "v. • _ 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

2 ElL&s 
***nanf #8sH 
.įsas, 

hr r. uvuiara oa 

-.vT;»T-.-.;.~,:-r^» NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 
Halsted St. 
TeL Blvd. 

0014 

P A R D A V I M n K R A U T l ^ Ė 
Įvairenybių ir smulkmenų krautuvė 
pardavimui. Jvairus stakas. Nėra 
skolų. Jsteiglas 10 metų. Pagyveni
mui kamgariai užpakalyje. Priežas
tis pardavimo — senatvė. Agentai 
nepageidaujami. Atsišaukite: 251 fl 
Wcst 63rd Street, Chieago, IlUnoi.s. 

R E N D O N KA5CBARIS 
Rendon gražus kambarys, geroj a-
pielinkeje. Atsišaukite: Tel. Repub-
lie 4910. 

P A R D A V I M O BIZNIS 
Saldainės, Ice Cream, Pop Corn ma
šina, smulkmenai, žurnalai, cigare-
tai. y.ra ir pagyvenimui kambariai. 

1855 Wcst 51st Street 

PARSIDUODA 
Valgomų daiktų krautuve. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą. Gera pro
ga, tam, kuris neturi darbo ar ma
žai dirba. Gaiiina daryti gera pra
gyvenimą ir pinigų užsidirbti. Pa
šaukite per telefoną — Cicero 3751. 

PARDAVIMUI tfKIS 
60 akerų ūkis, gera žemė ir »u-

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

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garu 
apšildomas; 2 karų medinis gara-
džlus; arti 77th Ir Green St Turime 
parduoti už labai žemą kainą, tik 
$6,300; $1,500 {mokėti, balansą kaip 
rendą. H. J. Rluhm, 9114 South 
Ashland Ave., Chicago. Illinoi*. . . 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL, 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Tten. J. Razflqan«kas. Raštininkas 

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

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 YVILL LIKĘ US" * 

4030 S. Archer Ave., Chicago, UI. 
Phone: VIRginla 1515 

ANGLIŲ 
KAINOS 

ŽEMESN6S 
PERKANT 

IŠ 

ROSELAND COAL CO. 
343 W. 107th Place 

Tel. PULLMAN 6776 
Tumonis ir Sūriai, Sav. 

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

PARDAVIMUI REAL ESTATE 
200 akerių ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6,000.00 
8 pagyvenimų, po 4 kambarius, na
mas $8.000. 
Marąuette Parke bungalow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 S. Claremont Ave., 
tel. PROspcet 4039. 

PARDAVTMUI NAMAS 
Marąuette Parke parduodamas 7 

kambarių bungalow už puse k'e*" 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap
taisyta. Karšto "vandenio šiluma. 37 % 
p6du loas. 7004 So. Fairfield Ave. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai įreng
tą taverna. Tel. CANal 5»7«. Adre
sas 2259 West 23rd Place. Chicago. 

PARDAVTMUI VAX<B 
Pardavimui 3-fletų namas Brldge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lan
d u s , 2830 South YVallace Street. 

s 


