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T R U M P A I 
Rašo J, V. 

Istorija žino ir šventų ka
rų, kada krikščioniškosios tau 
tos stodavo į kovą prieš pago
nių tautas ginti Dievo garbę. 
Dažniausiai, tačiau, Dievas ka 
rus leidžia savo maištinguo
sius vaikus nubausti. Ka ip tai 
ka ir ramybė yra palaimingas 
tvarkos vaisius, taip karas yra 
žiauri, rūkščiojo netvarkos o-
buolio, išvada. 

Kai vaikutis nepaklauso ma 
mog įsakymo ir suvalgo nenu
nokusį, žalią obuolį, j is tuo pa 
čiu pats save nubaudžia. Nes 
savo laisvos valios veiksmu, 
sąmoningai laužydamas moti
nos įsakymą, įsileidžia į vidu
riukus jųjų tvarkos ardytoją. 
Žaliasis obuolys tuojau vai
kelio viduriukus suspaudžia, 
išardo jųjų įprastą tvarką ir 
prikankina ligi ašarų. Kodėl 
girtuoklis visada įneša nedar
ną šviesių inteligentų malonioj 
draugijoj? Dėl to, kad pirma 
j is savyje įnešė nedarną, prieš 
taraudamas gamtos įstaty
mams. To gamtos įstatymo 
laužymą natūraliai seka jo pa
ties fizinės, protinės ir dori
nės lygsvaros netekimas. J i s 
pameta perspektyvą. Užuot 
vieno, jam rodosi daugybė. Du 

s jam atrodo tik ptyJt̂ B" sfe-
noje, pro kurį jokiu būdu ne
gali prasiskverbti lauk. Dėl 
šios priežasties Hitleriui ir 
Stalinui perankšta savosiose 
valstybėse. Abudu ieško vis 
daugiau ir daugiau lebens-
raum. 

AMERIKA KIŠASI KARAN, SAKO NACIAI 
ROOSEVELTAS ŽADĖJĘS 
JUNGTIS SU SANTARVE 

Naciai susekė dokumentus 
lenkų archivuose Varšuvoje 

BERLYNAS, kovo 29. — ir jau tada buvo numatoma, 
Vokietijos užsieniu reikalu kad nacių karo su lenkais ne-
ministerija išleido "baltąja bus išvengta. Ta.l Lenkijos 
knyga/ ' (diplomatinių doku diplomatai visose šalyse gau-
mentų rinkinį), kurioje nuro- dė vyriausybių pažiūras ir pla 
(loma prezidento Roosevelto nus Lenkijos likimo klausimu 
nusistatymas šiandieninio ka- Prez. Roosevelto pažiūros 
ro atžvilgiu. buvo, prireikus, Amerikai jun-

Naciai Varšuvoje pagrobė gtis su j Anglija ir Praneūzi 
lenkų vyriausybės archivus ir ja prieš Vokietiją. Santarvės 
juose rado Lenkijos anbasa- valstybėms teikti kiek tik rei-
doriaus J . A. Valstybėms, gra kiant ginklų ir karo medžia-
fo Potoekio, iš Washing!;ono gos ir pačiai Amerikai visa-
diplomatinius pranešimas sa- pušiai stipriai ginkluotis, 
vo vyriausybei. Tie praneši- šiam tikslui skiriant milžiniš 

Naujasis Mihvaukee arkivyskupas Moses Kiley laimina savo kunigus. (Aeme telephoto), 

SANTARVE VERŽIAS 
KARAN SU SOV. RUSIJA 

Taip galvoja Molotovas; 
bet sovietai, esą, to nebiją 

MASKVA, kovo 29. — Vy-l savo nusistatymą sovietų žvil 
riausiiijų sovietų susirinkimo] giu, Tkai sovietai susidraugavo atimtos. Pagaliau katalikybė 

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
STOVIS ISPANIJOJE 

MADRIDAS, kovo 29. — 
Gen. Franco vyriausybė Ka
talikų Bažnyčiai Ispanijoje 
grąžino visas jai priklausau 
čias teis?s. jėzuitų ordinui 

mai rašyti 1939 m. pradžią. 
Taip pačiais metais Vokietija 
užpuolė Lenkiją. 

Naciai savo "bal toje knygo
j e ' ' atspaudinę grafo Potoe
kio kai kurių pranešimų origi-

I nalus, ta ip kad kai kas nega-
j lėtų abejoti apie jų tikrumą. 

kas sumas. 
Ambasadorius Potockis be 

kitko pranešė, kad Amerikoje 
visuomenės nuomonė yra aiš 
kiai antihitlerinė. Patsai amb. 
Bullittas paniekinančiai kalbė 
jęs apie Hitlerį ir naciu pa r 
tiją. 

I š tų ir kitų rastų lenku do 
Ambasadorius Potockis sa-jkumentų Vokietija ir daro i? s-

vo vyriausybei Varšuvoje p ra 
I nešė, kad jam tekę kalbėtis su 

Bullittu, J . (A. Valstybių am 
gražino savastis kurios buvo , . j . ^ . . . , **T ' . . . . . basadorium Pranciizijait kurs 

užs. reikalų komisaras V. Mo su Vokietija. Dabar santarve 
lotovas šiandien pareiškė, kad remia Vokietiją jos kare san-
sov. Rusija nesikiš vykstan- tarve. 
čiam kare vakaruose. I r po Molotovas nurodė, kad »c,ov 

pripažinta valstybės religija. 

draug pažymėjo, kad, Anglija Rusija nebijanti santarvės 
ir Prancūzija ieško priežas
čių, kuriomis remiantis jos ga 
lėtų sukelti karą sov. Rusijai. 

Molotovas sako, kad santar Kiekvienas žmogus, kuris 
laužo prigimties, Dievo ir Baž 
nyčios į sakymus , nešioja savy 
je karo kibirkštį. Jau taikos ir 
ramybės jame nėra. Bereikia 

MtĮ*mHą •***,**gy-ĮĮftTI - 9,|1 DOL 
venimas gali bet valandą at-

Kara 
nuo 

valstybių žygių ir sakė, 
sovietai nepriklausomai 
Vokietijos apdraudžia sav> 
sako. kad sovietai remia Vo 

BOLŠEVIKAI Į S P Ė J A 
J . A. VALSTYBES 

LONDONAS, kovo 29. — 
Iš Maskvos radijo stoties va
kar pranešta laikraščio Izvie-
stija ištrauka kuriaja įspė-

jam išdėstęs prezidento Roo
sevelto pažiūras Europos kri
zes reikale. 

1939 metų pradžią Lenkija 
smarkiai barėsi su Vokietija 

vadą, kad-J. A. Valstybes šian 
dien kišasi į karą, nors akty
viai kare kol kas nedalyvauja. 

TERORAS BUVUSIOSE 
LENKU TERITORIJOSE 

•r 

WASHINGTON, kovo 29. — 
Iš patikimų —šaltiniu gauta 
žinių, kad raudonasis teroras 
vykdomas lenkų valdytose te
ritorijose — Ukrainoje ir Gu
dijoje, kurias bolševikai oku
pavo. Šimtais žudomi lenkai 
dvarininkai, buvę. valdininkai 
ir visi šviesesnieji. Neaplen
kiami nė ukrainiečiu ir gudų 
nacionalistų vadai. Maskvos 
agentai puola ir plėšia kai 
kur užsilikusius lenku bankus 
ir turtingesniųjų privačius na 
mus. Turintieji bet kokią ver
tę visi daiktai užgrobiami. Je i 
namų savininkai randami, tai, 
arba sušaudomi, arba išsiun
čiami į Rusiją, kur juos laukia 
apgailėtinas likimas. 

Kai kur sovietų agentai su
kursto valstiečius prieš dvari
ninkus, arba kitus turtinges
niuosius asmenis. Valstiečiai 
tad degina dvarų trobesius ir 
žemę pasiskirsto ir apvaldo. 

Kai kuriose buvusios Len
kijos srityse tokios baisybės 
veikiasi, kad žydai bando nuo 
bolševikų pasprukti į nacių 
valdomas Lenkijos teritorijas. 

Grafas Potockis dar a i c M - j £ j j U s a k o ' k a d j i o m s v e r S i a , u 

kentėti naciu; vykdomus per-sadoriauja AVashingtone. Tik 
jis savo pranešimų jau dau
giau nesiunčia į Varšuvą, bet 
į Prancūziją, kur veikia lenkų 
vvriausybė. 

MYLI HITLERĮ, NEGALI 
KAREIVIAUTI 

LONDONAS, kovo 29. — 
vės valstybės staiga pake i t i kietiją jos kare su santarve. ! jamos J- A. Valstybės, kad, T s į r e f f į s travęs kareiviauti Ke-

SUSEKAMI "PURVO" 
FONDUOSE TROKUMAI 

SPRINGFIELD, 

CHICAGOJ MOKESČIU 

nešti, kad ta kibirkštėlė įsilie- Cook apskrities klerkas M. 
psnotų į gaisrą. Žmogus, ku
ris nesutvarko savo vidaus, y-
ra vaikščiojanti netvarkos ba
cila, sėjanti netvarką kur tik 
eina. Religinis atšalimas i r 
indeferentizmas v ra vešliausia 
dorinės, ūkinės ir fizinės ne
tvarkos dirva. 

Neprigaudinėkime savęs A-
merikoje. Ką mums byloja 
dienraščių sieksniniai krimim? 
linių nusikaltimų pranešimai. 
Tvarką? Drįskime mesti atvi
resni žvilgsnį į savo šeimos 
gyvenimą, į savo sielos gyve
nimą. K a s ten matyt. Tvar
ka? Nuo stogų pasauliui skel
biame savo didžiausį pasipik
tinimą Hitleriu ir Stalinu, kad 
tie uždarinėja bažnyčias ir si
nagogas. O mes katalikai, a r 
jau taip ištikimai kas sekma
dienis lankome savo bažny
čias? Neatsargu svaidinti ak
menimis. Galima ir sau patai
k y t 

Šalin Hitleris, Stal inas! Pi
gu šūkauti. Nėra prasmės ver
sti Hitlerio i r Stalino, jeigu 
neišnaikinsime Amerikoje re-

J . Flynn paskelbė, kad O'iica-
goj mokesčių (taksų) ratą už 
1939 metus bus 9 dol. 11 cen
tų iš kiekvieno įkainotų nekil 
nojamų ir asmeninių turtu 
100 dolerių. Už ,1938 metus ra, 
ta buvo 9.12 dol., t-:igi š iemet 
v ra vienu cento mažiau. 
w 

Bet už 1939 metus mokes.-
tys apie 5 
nuoš.) bus 

nuosimea s (4.8 
idesnės, kadangi 

tur ta i brangiau įkainoti. Tai 
metodas, kad daugiau surink
t i mokesčių. 

NUTEISTAS VIENERIUS 
METUS KALĖTI 

N E W YORK, kovo 29. — 
Komunistas Nicholas Dozen-
bergas už klastoto paso var
tojimą federalinio teismo nu
teistas vienerius metus ir vie
ną dieną kalėti. 

J a m buvo numatytas pus
trečių metų kalėjimas už tą 

i nusikaltimą. Tačiau teismas 
jo pasigailėjo: jis prisipažino 
kaltu ir liudijo prieš kitą ko
munistą, Ear l Browdeiį, ank 

UI., kovo 
jos mažiau parduotų ginklų i r n n e t £ w Ty le r pas isakė , k a d 29. — General inis vals tybes 
karo medžiagos Anglijai ^ ir n e g a l i e i t į k a r o t a r n y b o t l > k a prokuroras J . E. Cassidy su-
Prancūzijai. Nes priešingai J . ( U m f f . t & g n e s U ) d e r m a m a s u -j0 sekė, kad nepaprasta mirtimi 

miręs viešųjų darbų direkto-
ar jam gaila rius ir " p u r v o " fondų globė 

Hitlerio, jis atsakė, kad. Hit
lerį mylįs kaip Dievo vaiką 

A. Valstybės bus įtrauktos kai,., - n e 

Klausiamas, ran 

VOKIETIJOJE I R KERPA
MI PLAUKAI SU-
DOROJAMI 

BERLYNAS, kovo 29. — 
Vokietijos galvų , plaukų ker-
pykloms autoritetų įsakyta 
kasdien nukerpamus plaukus 

jas $. Lynden Smith šiuose 
fonduose paliko trūkumus. 

ir turintį nemarių sielų, kaip! Susekta, kad j is šiems fon
dams buvo kaltas daugiau 
kaip 17,000 dolerių. 

visi kiti žmonės. 

TURKAI SUSKAIČIUOJA 
ATSARGINIUS 

SUKVIEČIA NAMO 
ATSTOVUS 

LONDONAS, kovo 29. -ANKARA, kovo 29. — Tur 
'.surinkti (sušluoti) ir pristaty k u vyriausybė pašaukė į nau- t Anglijos vyriausybė iš Sa lka 
ti į nurodyta's vietas. Suren 

sčiau nuteistą kalėti už tokį | kami plaukai siunčiami } 

N U O VIESULO 
ŽUVĘ 30 ASMENŲ 

NAPOLEONVILLE, La. 

pat nusikaltimą. skrvbėliu ir audeklų fabrikus. 

DIESO KOMITETAS 
SUREMS KOMUNISTUS 

jokų ėmimo raštines bal. ,1 d. 'nų valstybių sukviečia namo 
visus 40 iki 43 metų amž. im- 'savo atstovus svarbiems pasi-

tarimams. Kalbama, tas yra tinai vyrus. 

Vyriausybė aiškina, kad tas 
vykdoma patirti , kiek daug 
tur ima to amžiaus vyrų. 

MADRIDAS, kovo 29. 
WASHTNGTON, kovo 29. — pavardžių ir nebija jokiu gra Ispanijos vyriausybė iškėlė 

ryšium su planuojamais san
tarvės kariniais žygiais Bal
kanuose. 

CHICAGO. — Šiemet susi
vėlinęs pavasaris vakar su di
deliais vėjais atpyškėjo Clii 

kovo 29. — Gauta Žinia, kad Dieso komitetas kreipės kon-'sinimų. Atrodo, kad kongre- [aikštėn, kad Ispanija turi di- .cagon. Apie 3:00 popiete buvo 
tornado (viesulas) ištiko Pi- |gresan reikalaudamas suimti so įpareigoti policiniai autoriĮ plomatinius santykius su vi- 64 laipsniai 
er re P a r t s 
asmenų žuvę 

liginio indiferentizmo dvasios, 
kurioje privis mums 

Kiniją. Bet Ispanija šiomis 
valstybėmis nė neįdomauja. 

MASKVA, kovo 29. — Ofi-

30 du komunistų vadus ir juos tetai paims juos savo nagan,Įsomis pasaulio valstybėmis, i-
nubausti už jų atsisakymą liū! (Paskutiniais laikais rau-Uėmus sov. Rusiją, Meksiką; ir 
dyti komitetui. Tie komunis-donųjų vadai ima statyti ke
tų vadai yra J . H. Dolsen i r teras net prieš pačius autori-

šimtai, G. Powers, abudu iš Pi t ts- tetus. Mažiausia nu'simanan-
tūkstančiai Hitleriu ir Stali- burgho. Šiomis dienomis jie čiam žmogui y r a suprantama, 
nų. Atstatykime pirma Dievą| pašaukti komitetui liudyti a-! kad taip elgdamies komunis-i cialiai pranešta tokie bolševi-
savo širdyse, o patsai Dievas pie jų pačių ir jų sėbrų veik- ' ta i visados pralaimės ir susi- kų^ ir suomių nuostoliai būvu 
nušluos mums visus Hitlerius lą Amerikoje. Klausiami apie lauks atitinkamos bausmės, j šiam kare S u o m i į ° J ^ : _ r u e U ; 
ir Stalinus iš tautinio gyveni- šį tą, stačiai -pranešė, kad ne-iBet jie to nepaiso. Turbūt, jie 
mo. Svajoti apie kitokią taiką atsakysią į tuos klausimus,'galvoja, kad Stalinas juos U2 
yra tik savęs prigaudinėjimas.įkad jie neišduosią savo sėbrų tars, arba išvaduos). 

šilumos. Staiga 
nudžiūvo gatvės ir kilo dulkiu 
debesvs. 

* 

Sakoma, šiandien ir ryt 
būsią kiek vėliau. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien iš dalies debesuota ir ve 
48,795 žuvę ir 158,863.sužeis-|siau. 
t a ; suomių — apie 60,000 žu-j Saulė teka 5:38, leidžiasi 
v ę ' i r afiie 250,000 sužeista. '6:12. 

sekiojimus, negu gyventi .bol
ševikų teroro sąmišyje. 

Kaip nacių okupuotuose už 
kariautos Lenkijos plotuose, 
taip bolševikų okupuotose te
ritorijose svetinių šalių ko
respondentams uždrausta įei
ti. Visi pasieniai stropiai sau
gomi ir laikraščiai nepaduoda 
jokių žinių iš tų teritorijų. Pa 
saulis sužino apie terorą lik 
kai kada pasisekus iš tenai 
per sieną pasprukti kai ku
riems drąsuoliams. Iš jų su
žinoma, kas darosi tuose rau-
ilonųjų gaivalų uždugnytuose 
kraštuose. 

Bolševikai pasižymi dideliu 
nerangumu, tad jie okupuoto
se teritorijose nerangiai ir sa 
vo santvarką įgyvendina. Nuo 
to, žinoma, nukenčia gyvento
jai. Pramonės centruose su
naikina fabrikus tik dėl to, 
kad tie fabrikai priklausę ka
pitalistams. Likusiems l>e dar
bo darbininkams jie neparO-
pina naujo užsiėmimo. Naiki
na privačias parduotuves, bet 
nesteigia savi) komunistiško. 

Okupantai viską griauja, 
naikiną ir skurdą platina. Bet 
kad gerinti žmonėms buitį, tai 
ne jų darbas. 

Nepaprastai sunkiuosius lai 
kus gyvena katalikai ir kiti 
krikščionys. BedievyV- pla
čia vaga varoma. Kataliku ku 
nigai išsklaidyti. Dalis jų su
šaudyta, dalis ištremta \ Ru
siją, kiti kol kas tarp saviškių 
tikinčiųjų slapstosi. 

MASKVA, kovo 29. — Ko
misaras Molotovas šiandien 
pareiškė, kad už Suomijos su 
sov. Rusija karą yra kalti su 
fcisių šalių imperijalistai. 
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų nemažina, 
jei neprašoma tai padaryti i: neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklu. JKodakci^a pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencija* sulis; savo nuoiutroa Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei salima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
iaikraštin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos nareikalavua 
Eniered as Second-Class Maiter March 31, 1916, at 

CAlcatro. Illinois Under the Act of Aiarcn $, 1676. 

Pastaruoju laiku Susivienijime Li.tuvių 
Amerikoj (SLA y eina didelė kova. Mat, da
bar eina rinkiniai tos organizacijos naujų 
viršininku,. 

Toji kova yra vedama ne ui kokias idė
jas, ne ui organizacijos gerovę, bet už vie
tas valdyboje, teisingiau sakant, ui pupų 
bliudelį. 

Kandidatus į SLA valdybą išstatė trys 
grupes — tautininkai, socialistai ir komu
nistai. Dabar šią organizaciją kontroliuoja 
socialistai, prieš kurių kandidatus ir atsta
tomos didžiosios kanuolės. Jų adii.su siun
čiama visokių būtų ir nebūtų apkaltinimų. 
Blogiausia, kad ir pačių socialistų pastaty
tas žmogus, SLA organo "Tėvynės' redak
torium K. Jurgelionis atsisuko prieš dabar-
tinf valdybą ir ją akėja kiekviena proga. 
Keli jo straipsniai sudrebino ne tik SLA ta
rybą, bet visą "lietuviškųjų socialistų pa
saulį*". Socialistų šulai buvo priversti Jur-
gelioniui uždėti griežtą cenzūrą. Bet tai n> 
išėjo jiems į gerą. Cenzūruojami straipsniai 
palanka į kitus laikraščius, ir tuo būdu yra 
didinama agitacija prieš socialistų Kandida
tus, 

Tautininkai ir Jurgelionis kaltina SLA 
valdybą už tai, kad ji netinkamai tvarko or
ganizacijos turtą. Organizacija sumažėjusi 
turtu, nei*.auganti nariais. "Vienybes' 72 
nr. yra rašoma: "Dabartiniai S L A viršinin
kai dar pisrnai Tėvynes No. 52 skelbė, kad 
SLA turtas siekia $1,965,402.96. Vadinas, 
nuo pernai metų — į vienus tiktai metus — 
SLA turtas sumažėjo ant pusės milijono do
lerių". Tą tvirtina ir Jurgelionis savo edi-
toriale "Tėvynėj" iš kovo 8 d., 1940 m, 

Toliau primetama, kad moksleiviams iš 
SLA iždo esą paskolinta netoli $9,000.00 ir 
tos skolos nėra grąžinamos. 

Bet tautininkų "Vienybėj' yra užvežama 
ir pačiam Jurgenoniui. Nr. 72 rašoma: " Jur-
gelicniui pavesta taip vadinamą vajų prira
šinėjimui naujų narių vesti. Jam į pasku
tinius metus pusantro meto išmokėta $^4,000 
ir ką tas vajus Susivienijimui davė/... Na
rių skaičius nei kiek nepadidėjo. Ar tai ne-
aikvojimas SLA pinigų?" 

Daroma ir daugiau tokių ir kitokių prie
kaištų. Tautininkai net stato nariams tokius 
klausimus, kas bus su narių pomininėmis, 
jei SLA ir toliau bus taip tvarkomas / Prieš 
kėlimą panašių abejonių, 3us-.no viršinin
kai ir socialistai kelia protestus ir visus na
rius ragina protestuoti. 

M dar pridėti prie to socialistų, komu
nistų ir tautininkų laikraščiuose vedamą ki
tokią polemiką SLA reikalais, visus pasiko-
liojimus, vaizdas susidaro liūdnas, Tuo mū
sų kairieji ir "vidurinieji" parodo, kiek 
daug pas juos peštukizmo dvasios, kiek daug 
noro įsiveržti į apmokamas vietas, o kiek 
mažai tikrojo idealizmo ir pasišventimo or
ganizacijai ir, apskritai, visuonj.nės reika
lams. Anot JurgeUoaio, čia nė nemėgink su
rasti fraternalizmo. 

Vis dėlto gaila, kad SLA, prie kurio ir 
katalikų žmonių nemažai priklauso, virto po
litiškų įntrygėkų ir asmeniškusnų įrankiu. 

Tikrai džiugu, kad mes Katalikai turime 
savo organizaciją — Lietuvių E. K. Susivie
nijimą Amerikoj, kuri auga ir nariais ir ka
pitalu, kurioj yra susiklausymas, gera tvar
ka ir tikrasai broliškumas — fraternalizmas. 

Trys Diktatoriai 
Rimties Valandėlei 

„7 f 
Stalino, Mussolinio ir Hitlerio vardai daž-||| 

niausią minimi privatiškoje kalboje, prakal Į ~ * •"• ?7TTi 
bose ir spaudoje. Api> juos nemažai ir knygų ^ , 
prirašyta. | Būrys mažų vaikų žaidė žėlis, dalindamas gavo gausų 

Pagarsėjęs biografijų rašytojas Emil ^ g a t v ė j e . Sviedinį ne vis*:ms turtą pavargėliams, aplankė 
wig neseniai išleido Knygą apie minėtusi tas, i s e & d a v o t i ^ ^ ^tKrtoig* šeimą. Vaikai ne-

4r 

diKtatoriu3. Prie Jcokių įsvaaų jis priėjo rie vikresni, žaibo greitumu prausti, namai seniai matę Emil Ludwig sako, kad nttussoiini e s ą s r v . ~ . ' ~ — & _ r—-~~> -—-~ — — — ; 
įdomiausia asmenyDe iš visų trijų. Stalinas! £ • * • * « * , **vejo praeivius, . šluotos kotą, drabužiai api 

Staiga vienam, bėgančiam at
bulai pagauti sviedinį, pasi
painiojo po kojomis tuščia a 

esąs vienas iš trijų, kurs turįs tvirtus įsi-
tiJunimus. Hitleris esąs tiesiog varijotas. 

Minėtas autorius isvedžioja, kad vien tik 
Stalinas M -turįs užtikrintą vietą istorijoj.1 pelsinų dėžė; nabagėlis aukš 
Mat, vis dėlto jis turįs prieš save šiokią to-jtelnikas griuvo, smarkiai su 
kią programą ir ją vykunąs. O iūusaouni ir] sikūlė. 
Hitleris, kaip sako ikuiil iiuawig, e»ą susi-! 
rūpinę tik savimi ir pasilaikymu prie savo j Nors vaikai nelaimėje už-
vaistybių vairo. O kai del saįitvarKOs, tai| uojautos reiškė, visgi buvo 
jiedu esą pagatavi priimti ir> užgini tokią,! galima pajusti tylų priekaiš-
kuri geriausia tarnautų jų asmeniškam tiks-į tą — kodėl nj.žiūrėjai, kur bė

gai. Senesnieji panašiu būdu 
jaunesniems meta kaltinimą 
— reikėjo apsižiūrėti laiku. 
Bet vistiek, kaip jaunieji, taip 

lui. 
Galų gale autorius prieina prie tos išva

dos, kad dėl žmonijos labo visi tiys minėti 
diktatoriai turėtų out kuo greičiausia nu 
versti. _ ^ j M M 

apgavystės pasitaiko, nes tei
kia progos nusižeminti. 

Kad atsiranda stropių pa
sišventusių žmenių, tai nijekas 
neužginčys; deja, siekiama 
tobulybes įskiepyti ten, kur 
geriau būtų kitokią pagalbą 
suteikti. Kartą toks pasiry-

Bažnyčia ir Socialine Santvarka 
.(Tęsinys iš "Draugo" Nr. 69). 

"Kur sis darnus susiuerinimas yra išlai
komas, įvairūs žmogaus ekonominiai darbai 
kombmuojasi ir jungiasi į vieną organizme 
ir tampa vieno bendro kūno nariais, teikdami 
vieni kitiems savitarpinės pagalbos ir patar
navimo. Nes tik tuomet ekonominis ir socia
linis organizmas bus stipriai suaugęs ir ga
lės pasiekti savo tikslą, kada jis teiks vi
siems ir kiekvienam tų gerybių kurių gam
tos turtai ir ištekliai, technikos laimėjimai 
ir socialinis ekonominių reikalų organizavi
mas gali duoti. Šių gerybių turėtų užtekti 
visiems žmogaus reikalams ir gražiam jojo 
gyvenimui, jos turėtų pakelti žmogų ligi to
kio aukšto gerbūvio ir kultūros lygmens, 
kuriame, jeigu tik protingai jomis naudoja
masi, minimos gerybes, užuot buvusios kliū
timi, teikia dorybei ypatingą pagalbą" (p. 
25).. 

rWr. Algos yra esminis pradmuo kainų nu-
statyme Uolubmeįa išvadoje negalima at-1 K ^ h o s ^ifdos 
skirti žaliavos kainos nuo algų kainos/nes; 
žatliavos gamybos kaina savyje talpina, kaip 
savo sudėtinę dalį, daugybę aigų kainų. Jei
gu nuolat keičiasi algos, tai atitinkamai tun 
Keistis ir kainos, neoent algų keitimu^ leiies-
tų tiK savininJkų uždarbį. xačiau, tikrovėje 
taup nėra. Ekonominė santvarka galt lygiai 
sklandžiai veikti viename ar kitame tiamų 
lygmenyje. Bet ji negali -gerai veikti, jeigu 
kainų lygmuo yra dažnai kaitaliojamas. 
Greiti ir dažni nukrypimai nuo nustatyto 
lygmens drumsčia darnų pajamų santykia
vimą su kainomis ne tik savininkams ir sam
dininkams, bet ir patiems darbininkams. 

Perkamoji Jėga Ir Kainų Lygmenys 
4.O. Mes nenorime šituo pasakyti, kad bet 

kada ir bet kur algų nepakanka padoriam 
išgyvenimui, tai jau tuojau ir būtinai reikia 
aigas .pakelti. Bet, tai kas ka tik buvo pa
sakyta yra argumentas už tai, kad, kai tik 
savitarpis ir socialinis teisingumas nedrau
džia, būtų stengiamasi algų lygmenį suptis-
tovinti. Stipri priežastis, kuri leidžia siekti 
tokios (kainų) pastovumo padėties, yra aukš 

ir senieji iš gyvenimo sunke
nybių nevisuom|-t pasimoko. 

Neretai, gerokai prisijuo
kęs iš kaimyno klaidų, parei
na išmintingasis nusipirkęs 
naujus batus. Pasitaiko lie
tus, batai primirkę pasilei
džia, nes iš nudažytos popde-
ros padaryti. Gal pačiam žmo 
gui sveika ir gera, kad tokios\ rybe remiasi vieningu veiki-

plyšę. Jam švara, grožis, šyp
senos labai imponuoja. 

Savo akimis žmogus norėjo 
patirti ar ši šeima reikalinga 
pašalpos. Greitas jis su pata
rimais — išvalykite namus, 
bent patys nusiprauskite ir 
švaresnius rūbus įsitaisykite. 
Galutinai motina desperatiš
kai prasitarė — "Iš kur mes 
to muilo gausime, jei mums 
duonos pritrūksta? Niekas 
drabužių už dyka narnėto, kad 
ir pavargėliui? Gal manai, 
kad mes turime namuose bent 
šluotą? Duok vyrui darbo, ne
prašome išmaldos". 

Dievas dalindamas pasau
liui gerybes, žmogui davė dvi 
akis, bet kas svarbiau, davė 
protą ir valią. Nepadalinkkne 
šias pajėgas mūsų darbuose. 
Taip kaip kariuomenėje stip 

(Tęsinys) 
— Geriau vašemascis, pro

fesoriau, pasakyk man, ar yra 
tokių, kurie pildo. 

— Aš figeriuoju, kad visi 
pildo. 

— Noser! Ar vašemascis 
profesorius esi skaitęs apie 
mūsų vožnų K. Marksų? Aš 

mu daugelio kareivių, taip at
skirame žmogu| > visi po|a* 
čiai ir kitos mūsų galios vie
ningai turi veikti. Niekad ne 
užmirškime — kas rankomis 
stato, kojomis tą pat darbą 
paspiria, niekad namų nepa
statys. A.B.O.J. 

VVISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS 

ir ^neskaičiau, ale man pasa
koj Cy kad jis tapo eicilistu ne 
iš meiles prie žmonių, bet iš-
liuosąyimui darbininkų visur. 
Kur ejo kovos, ten ir jis bu
vo. Hiako, jis dirbo dienų ir 
naktį. Jis sakydavo: mes rei-
kafaujame 8 valandų darbo, o 
patys dirbam du syk tiek. Jis 
neliepė šaudyti žmonių, savo 
draugų, kaip dabar daro Sta
linas. Jis neliepė stikirili už 
demokratus ir remti**'Jfcoose* t 'į! 
velt ant prezidento, kaip da.- L-+- * v , . .. . . .. 

F » * . i keti. Ar uz tai nereikėjo jiems 
bar daro Amerikos lietuviški' J t v - . 
. ... , 1v _. | a d i ant sio svieto gyvenant 

cicilistai, balsavikai. Jis ne-' „.„_„: „^i,^„ - • , j 
, gerai uodegas užriesti, kad 

ale taip yra. Tik paimk Bos
tono cicilistų vadą Maikio tė
vą. jAr daug rasi darbininkų, 
kurie turėtų tiek pinigų, kiek 
jis? 

— .Tavoršcius pasakoji man 
tiesiog netikėtinus dalykus. 

— Jeser. Aš esu cicilistas, 
ale teisingos notūros. į e i ci
cilistas, tai ir būk tokiu. 

— Žmogiška-^ prigimtis, ta-
vorščiau, nes ir priežodis sa
ko, kad kiekvieno pirštai į sa
ve linkę. 

— Noser- Cicilistui* nevalia 
kitų krividyti. Priklodui, pa
prasčiausias skurdžius darbi
ninkas už yisofcį servis turi 
atsilyginti, /kaip teisingumas 
to. reikalauja, o Bostono cici
listų vadai anais metais bu-
yo "po.'žeme išvedę vajerus, 
kad už elektrų nereiktų mo-

Susirinkimai 

Ryt po pamaldų 3 vai. po 
piet, įvyks Tretininkų susirin 
kimas. 

Pirmadienio vakare bus cho 
ro susirinkimas 8 vai. 

& 

Penktadienio vakare po pa
maldų Apaštalystes Maldo* 
dr-ja laikys savo susirinkimą. 
įvairumai 

Šįmet Šv. P^tro parapijos 
bažnyčioj Šv. Velykos buvo 
įspūdingos ir gražios. Rodos, 
kad tokių iškidmių dar nesą 
čia buvę. Prisikėlimo šv. Mi
šios ¥uvo iškilmingos su a'sis-
ta. Atnašavo šv. Mišias kle
bonas kun. Pranciškus Skro
denis, MICV }km pagelbėjo 

Marijonai Uruktenienei ir Sta 
nislavai StulgaLtien«į už pri
mosimą bažnyčios Velykoms. 

Klierikas Petras Grabaus
kas vel grįžo į seminarijų 
ketvirtadienį vakare, paviešė
jęs pas savo motinėlę, brolį 
ir seseris. 

Verbų sekmad. mūsų klebo-] 
nas pakrikštijo liuteronų The-
odore Westphal. Jis mokino
si katekizmą ir prieme kata
likų tikėjimų. Velykų ryte jis 
priėmė pirmą šv. Komuniją. 
Tai yra antras, kurs priėmė 
katalikų tikėjimą. Klebonas 
dar tris mokina ir jie priims 
katalikų tikėjimą prieš Sek
mines. 

liepė krauti turto, grobti vi
sus šėrus, pasistatyti raudon-
dvarius, kaip daro Čikagos ir 
Bostono cicilistai. Marksas, 
sako, buvo diktas vyras, ale 
mažai valgė, gėrė, o klajuniš-
kas gyvenimas visiškai suar
dė jo sveikatą. O pažiūrėk, 
vašemascis, į kai kuriuos mū
sų čėsų cicilizmo vadus. Nu-
siganę, net žvilga, o priedui j 
dar po Floridą važinėja, kaip 
kokie buržujai. 

— Gali būti, kad čia ^avo 
teisybė. 

Ne tik teisybė, proi'esor, 

būtų atsiminę net kada gimei 
— Tai turėjo padaryti teis

mas. 
— Ai don ker, kas turėjo 

padaryti, ale turėjo! Marksas 
nemokė.elektrą vogti, šėrus iŠ 
žmonių kolektuoti. 

— Na, užtrukau čia, tuiiu 
jau skubintis į savo kampelį, 
žinai, drūkarnėse darbininkai 
nelaukia: tiesk delną ir dėk 
ant 'j«»' šnekas. Taigi, gudbai. 

— Gudbai, proi'esor. Malo
nu man buvo su vasemaceiu 
asmeniai pasikalbėti. Norėsiu 
ir kitą syk sueiti. Gudbai. 

Naujos Masinos Atvaizdas 

Pereitą sekmad. kun. Pet-
tesnieji šeimos interesai už neveduoio darbi-l diakonas Jonas Baltrušaitis'ras cinikas, pakrikštijo Petro 
ninko reikalus. Nevedęs darbininkas daugiau:įr j o n a s g a u i y s y Tėvų Ma-! ir ^n0lS W l s o c k i u mergaitę 
pelni algų pakėlimu negu šeimos tėvas, J e i J

r į j0 X 1^ Seminarijos HinsdaleJv a r d u Karolina. Kūdikis gi
gu to viso gero galutinė išvada yra kainų: m C e r e m o n i j v ^ j u m . ^ i mė gruodžio 3/J, 1939 m. Krik-
pakilimas. Kiekvienu kainų pakilimu šeimos; . .. .. ir ,, , 

. . i r„ I vo klierikas Petras G ra baus 
tėvas yra daugelypiai apsunkinamas. Taigi,*, ., olj _ . _ 
kainų lygmens pastovmnas ir net kainų nu 
mažinimas, kaip pasaulinė kryptis, j t t geis 

kas iš St. Francis Seminary, 
St. Francis, Wis. 

Pritaikintą pamokslą 

što tėvai buvo Vladas Skirius 
ir Amilija Jusis. 

tai! 

nvcia 
tik lietuvių atsilankė, bet ir 

tinas, kaip viena 8 priemonių piaciau ii 
efektyviau <padahnti krašto pajamas bend
rajam labui. Šitokia, toli siekianti, tvarka 
papildys naudą, einančią iš padidintos šei
minės algos dėl padidėjusios šeiniiuės nas | daug svetimtaučių. Visi gerė
tos, kaip siūlo Pijus Xl-sis. 

4& Nereikia mus suprasti sekančius, jog'kilmingumu. Sesers Pranciš-
visuotinis algų pakėlimas automatiškai išris, kietės sunkiai darbavosi pa-

puošdamos altorius ir gražiai 

Ketvirtadienyj Milwaukee 
šventei pasakS klebonas. B a ž - ! ^ 0 . nauJ«> Arkivyskupo M. 

buvo pilna žmeniu. Ne E- Kl]^ V*****- M ^ 
klebonas dalyvavo tose iškil
mėse. Jisai, būdamas Keno-

mūsų nedarbo ir neveikiančių fabrikų prob
lemą. Kai kurie algų pakilimai išeina ne is'vaikučius prirengdamas pro 
turtingųjų uždarbio, bet iš padidintų kainų 
neturtingiesiems. Taigi, pirmas reikalavimas 
yra tas, kad blogiausiai apmokamam darbi
ninkui būtų pirmutiniam pakelta alga, ir, . . , , . , . , , 
kad, tuo pačiu laiku, ne kainos būtu pakel- |k i a s ^ Į m i n g ą s pamaldas pa-
tos, o perteklinis uždarbis sumažintas. To- ' d a r y h - T l k l m « s , kad ateity 
dėl, galutinis tikslas turi būti sudarymu* b ū t u Augiau tokių iškilmingų 
protingo santykio tarpe kainų, gaunamų už 
gaminius įvairių ekonominių grupių (p. 25). 

(Daugiau bus) 

. . . v v. v - - shos Mamonų namo vyrcsny-
IOSI bažnyčios gražumu ir is-fouua T v. ^ 4V 
J & ' sis, pabučiavo naujo Arkivys

kupo žiedą pareikšdamas jam 
savo paklusnybę. Visų vienuo 
Ii jų šioj arkivyskupijoj virši
ninkai pagarbą nauįam gany
tojui pareiškė bučiuodami žie-

|dą. 
Po visų ceremonijų ir iškil

mių buvo pietūs Schroeder 
Hote). Mihvaukee, naujam ar
kivyskupui, vyskupams ir ku
nigams. Mes džiaugėmės, kad 

(Nukelta į 4 pusi), 

cesijai. 
Parapijonys yra dėkingi sa

vo klebonui, kurs įstengė to-

pamaldų. 

Klebonas dėkojo moterims 

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

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

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

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui fr 
neš $100.00 bus įrašomi į •DRAUGO" BENDROVĖS GAR 
BES NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir
ties dovanai. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuves Mašina, 
į Fondo prisidėti pagal 
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Atvykite ir išgirskite Adv. ANTHONY A. OLIS Lietuvių Masiniame Susirinkime 
torijoje, 42nd St. ir S. California Avenue, Sekmadieni, Kovo 31 d.. 2 vai. o. o. 

Kreipi uosiu į jus, kaipo lie
tuvius ir Amerikos piliečius, 
prašydamas pasinaudoti pro
ga išrinkti čia gimusį lietuvį, 
adv. A. A. Olį į Teisėją Mu-
nicipal Court of Chicago. 

Mes, lietuviai, dažnai skun
džiamės, kad neturime gana 
pripažinimo politikoje. Apgai
lestaujame, kad neturime lie
tuvių valdininkų politikoje. 
Laikas nuo laiko vienas kitas 
asmuo stato kandidatūrą į ku
rią nors vietą, bet, neturėda
mas partijos patvirtinimo (en-
dorsement), praleidžia daug 
pinigų ir brangaus laiko be 
jokios naudos sau ar lietu
viams. 

Lietuvių Republikonų Klu
bas, susirinkime pereitą gruo
džio mėnesį, kiekvienas pra-

diškus darbus ir lietuvių pre-
cinkto kapitonai. Tokiu būdu 
prašome visuomenę prisidėti, 
kad padarytumem šį masinį 

, susirinkimą vieną skaitlin-
I giausių. 

Su pasitikėjimu tamstas 
kviečia visas organizacijos 
štabas. 

S. O. 

Adv. A. Olis 

"He possesses a good baek-
grourid of edueation and ex-
perience. He is quiet in man-
ner, courteous and bears a 
good reputation for honesty. 

Courtney buvo pa>'v>ro< j j 
babų sukčiavimo tyrinėjimui 
Pačiam įkaršty j r s paliko 
Courtney ir rezignavo. Pame 
tė save viršininką kaip tik i 
tuo Mto, kai Courtnt-v rėme-1 
si juc kovai prieš neteisingos 
balsavimus. 

Bet tai ne viskas! Okrišten-
son paliko demokratij parti
ją, kuri jį per kel?ta metų 
penėjo ir tapo respublikonu 
kandidatu į asesorius 

Ir štai jis kandidatuoja 
prieš žmogų, kuris daugiau
sia ^pasidarbavo, kad srautų 
jam darbo valstybei gyne/jo i 
raštinėj. Jis eina rinkimuo^na | 
prieš Henry Schwarzel, kuris \ 
parūpino jam darbo valsty-

šomas atsisakė kandiduoti į I He is fairly ąualified for tbe 
kurią nors vietą. Išeitis buvo 
tokia: priverstinai prašėme 
adv. A. Olį statyti kandidatū
rą į teisėjus. Adv. Olis, maty
damas padėtį, apsiėmė ir bė
gyje trijų mėnesių gavo re-
guliares Republikonų partijos 
patvirtinimą, dėka veikėjų ir 
organizacijos pastangoms. 

Darbas pradėtas, bet balan
džio 9 d., adv. Olis turi būti 
nominuotas. Šiuo tikslu krei-
piuosiu į jus prašydamas dėti 
visas pastangas tą įvykdinti. 
• Adv. ^Antanas Olis yra 41 
m. amžiaus, gimęs Chicagoje. 
Cbicagos ITniversitete įgyjo 
Teisių Daktaro laipsnį ir jau 
19 metus advokatauja visuose 

of f ice.' • 
Todėl gerbiamieji tautie

čiai, jei norime pakilti politi
koje, prašykime visų savo 
draugų ir pažįstamų padėti 
kryžiuką prieš adv. Olio var
dą, kuris rasis ant atskiro 
Republikonų Baloto, balan
džio 9 d. 

Marąuette Park Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas lai
kys savo mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, kovo 31 d., 2 
vai. po pietų, parapijos sve
tainėje. Bus daug dalykų ap
tarimui. Yra daug neužbaig
tų reikalų. Išgirsite daug įdo
mių raportų iš visokių komi
sijų: kaip iš Southwest Civic į ^ įynejo pagalbininku 
Federation, Cook County Ci
vic Club. Su tokia praeitim kaip ga

li žmonės iš Frank Christen-j 
son tikėtis ko nors kito kaip 
tik ąpvylimo. 

Jis buvo neištikimas savo 
rėmėjams, savo politinėm* 
partijoms ir draugams. Jis 
bus neištikimas ir Cicero mie
sto žmonėms. (Skelb.) 

Nepastovumas 
"Frank Christenson, the Da< 

riotis-Dolezal-Berkos respub
likonų partijos kandidatas į 
asesorius, eina į žmones neš
damasis šokinėjimo iš • vienos 
partijos į kitą ir politinio 
veidmainiavimo rekordą, ko-

Visi, kurie nesate susipaži- j kio joks kitas asmuo apyim-
nę su Adv. Oliu ir norite iš- kėj neturi. 
girsti jį kalbant lietuviškai, 
kviečiami atsilankyti į vienin
telį lietuvių viešą susirinki
mą, kuris įvyks sekmadienį, 
kovo 31 d., Kelly High School 
Auditorijoje, 42nd ir So. Ca
lifornia Ave., 2 vai. p. p. Taip 

Illinois Valstijos teismuose ir S* išgirsite įvairius kandida-
Aukščiausiame teisme Wash-
ingtone. Jis yra vedėjas Mar
gučio Radio Teisių Skyriaus. 
Adv. A. Olis yra buvęs pirmi
ninkas Amerikos Lietuvių Ad
vokatų Draugijos ir yra na
rys Cbicagos Advokatų Drau
gijos (Cbicago Bar Assoeia-
tion). 

Chicago Bar Associacija, 
raporte, kovo 26 d., š. m. "už-
gyre Adv. Olio kandidatūrą 
šiaip: 

tus, k. t.: Wayland Brooks, 
kandidatas į Senatorius, Rich 
ard Lyons, kandidatas į Gu
bernatorius ir George F. Bar-
rett, kandidatas į lAttorney 
General. Dalyvaus p. Vana
gaitis, Margučio Mergaičių 
Choras ir Baltramiejus, adv. 
A. Lapinskas, dabartinis Ame 
rikos Lietuvių Advokatų Dr-
jos pirmininkas, bus susirin
kimo pirmininkas. 

Adv. Joseph J. Grisk 

IŠ POLITIKOS LAUKO 
Politikos Žinios Iš 
12-to Waido 

Brighton Park. — 12-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacija kreipiasi j visus 
lietuvius, gyvenančius šioj 
apylinkėj, kviesdami tamstas 
atsilankyti į jų ir jūsų masi
nį susirinkimą, kuris įvyks 
sekmadienį, kovo 31-mą dieną, 
antrą valandą po pietų naujoj 
Dariaus ir Girėno Posto Ame
rican Legion salėje, 4412 So. 
Western Ave. 

Tamstų atsilankymas bns 
didžiai įvertintas kaip šios or
ganizacijos valdybos narių, 
taip ir lietuvių veikiančių po
litikoj. Tamstų patenkinimui 
bus rodomi krutamieji įdomūs 
paveikslai, taipgi įvairi pro
grama. Taip, kad tamstoms 
nebus nubodo praleist porą 
valandų su šios organizacijos 
nariais. Įžanga visiems veltui. 

Tarpe paveikslų ir progra-
mo kalbas keletas kandidatų, 
kurie randasi Reguliariame 
Demokratų sąraše ir kuriems 
reikalinga mūsų lietuvių pa

rama ateinančiuose pirmi niuo 
se rinkimuose balandžio 9-tą 
dieną. Visų pirma kalbės ne 
kandidatai: Teisėjas Zuris ir 
Al Kumskis, kurie išaiškinę 
dalyką užleis vietą trumpai 
prabilti keletai kandidatų, ku
rie su mumis dalvvaus: Zin-

• 

tak, Rep. Gormley, Rep. Kluc-
zynski, kongresmonas Beam 
ir aldermonas Hartnett, nors 
aldermonas nėra kandidatas. 
Taipgi dalvvaus ir aukštesnių 
. . . ~ I ^acyos ir nuėjo pas atskilų-
laipsnių kandidatai, county ir ^ fi demokratus 
valstijos vietoms, kaip Slat- K a i ų ^ ^ d v i m ^ 
tery, Hershey, Courtney ir s ; o s partijos sudarė sąrašus, 

1931 m. Frank Chri^mson 
buvo respublikonų partijos 
narys. Jis buvo respublikonų 
kandidatas į valstybės atsto
vus, bet pralaimėjo. 

1932 metais Cicero rviieste 
laimėjo demokratai. Tark 
Christenson pabėgo iš parti
jos, kuri per metus maitino 
jo šeimą ir kuri buvo pasky
rus kandidatu ir nutarė tapti 
demokratu. 

Jis tapo aktyviu demokra-1 
tu. Jis kalbėjo už demokratų 
kandidatus. Jis užsimokėjo 
mokesnius ir tapo Cicero re
guliarus demokratų partijos 
nariu. 

Atsiradus Valstybės Gynėjc 
rastinėj vietai, jis prašėsi dai 
bo. Jis meldė dabartinį mies
to asesorių, Henry R. Scbvar
žei, kad eitų ir gautų jam 
^paskyrimą. Pagaliau Frank 
Christenson buvo sėkmingas. 
Demokratų vadai įteiki jam 
laišką, kuriame buvo rašoma-. 

4 • Reguliarioji c!r»« o k rat ų 
partija remia Frai'k C-iris* 
tenson vietai VaMyVH gynė
jo raštinė j " . 

Jis gavo darbą. 
Įvykus county demokratų 

teu>on vėl parodė savo tikrą 
jį veidą: jis pabėgo Iš regu-

demokratu organi-

BROLIŲ MOTUZįl FILMOS 
Paskutinė proga pamatyti 

Brolių Motuzų Cilmas apie 
Lietuvos Kariuomenės įžengi

mą į Vilnių bus ketvirtadienį, 
balandžio 4 d., 1940 m., Lie
tuvių Auditorijoje, 3:133 So. 
Halsted Street, 7:30 valandą 
vakare. 

Visi, kurie dar nematė sių 
paveikslų, kviečiami pasinau
doti šia paskutine proga. 

PAIN IN fiŪČK 
MADE HER 
MISERABLE 

ReadHow 
She Found 

Blessed Relief 
Museles were so sore 
ahe could hardly touch t 
them. Used Hamlina Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are s t įff, sore, achy. Rub it on t horough-
ly. Feel its prompt warming action ease pairi-
brmg soothing relief. Pleasant odor. WiU not 
itain. Money-back guarantee at all drug stores. 

H A M L I N S 

VVIZARD OIL 
L I N I M E N T 

For MUSCULAR ACHES and PAINS 
RHEUrVtATIC PAIN — LUMBAGO 

1iaxiosios 

kiti. 
Šio masinio mitingo komisi-

jon įeina visa organizacijos 
valdyba ir lietuviai dirbą val-

Christenson vėl pakaitė savo 
politinius nVous, Tuo laiku 
jis dirbo valstybės gynėjo 
Thomas Courtney raštinėj. 

Jr 
ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 

PAULINA BATHS 
RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 

Uilaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir Švedų masažus. Pagel
bėjime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o— Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St, kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4662. 

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

— S M A U MONTHLY FAYMENTS— 

AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED *y**ifMt£. 
— I — Iii I M I U N AUOOAKCl — 
M * l l t M U M C A t t t O N I . I U I NIW.«ACN1NI • U A 1 A N I I I 

x C T A D TYPEVVRITER K 3 I M I \ COMPANY 
I O I U T C OOLPitATT, Man.g.r 

1W W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
ISTIMATES—I 

CICEROS PILIEČIAI 
BALSUOKIT j Z STREIT 

Demokratu Sąrašą 
TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIU GERBŪVIO 

m* 

/ 

t 

<.•<•:• •:*:•:• 

m 

/ 

W/ 

lM*^ ^em 
HENRY R. 

SCHWARZEL 
FOR ASSESSOR 

To\vn of Cicero 

GEORGE 
STEDRONSKY 
FOK PRESIDEKT 

To\vn of Cicero 

JERRY J. 
VITERNA 

FOR COLLECTOU 
Tovn o f Cicero 

EDWARD 
GRISKO 

FOR TRUSTKE 
To\vn of Cicero 

LEO 
KASPERSKI 

FOR SUPERVISOR 
To\vn of Cicero 

ANTON J. 
KRUPICKA 
FOR CLEBK 

Town o f Cicero 

Ir vel pasiųskite šituos Demokratų Partijos Pažangius Žmones 

Į MŪSĮJ NAUJĄJĄ TOVYN H ALL 
/ 

Balsavimas Bal.-April 2, t , 1940 

# 

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

Sekmadieni Kovo-March 31 d., 1940 k Jurgio Parapijos Svetainėje 
Dalyvauja Parapijos Choras, Pirma- Simfonijos Orkestrą ir Solistai, šokiams Gros Parinkta Orkestrą. 

Kviečia Visus Dalyvauti — RENGĖJAI. 

S 
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Nauja GENERAL ELECTRIC Radiją, 
11M0 Oeneral Electric Refrižeratoriai. Kainos žemos 

Č114.50 
6 p§dq ir geriansioti po 0 2 3 4 * 9 5 

(Jeneral Electric Skarrriamos Marinos, Dulkių Valyttrvai, 
Mixmapterlai, prosai. Rasite pilną, pasirinkimą Budriko 
Krautuvėje. 

sjajBjpjpjpjBjpjmmgmmmmMHUMM 

KAS GIRDĖT VVAUKEGANE 
^ 

# 

Velykos Pas Mus 
Buvę tykios ir ramict?. Se

nove? papročiu bažnytinės a-
peigos buvo gražios ir šven
tai atliktos. Per visas didžią
sias dknas, kaip rytines taip 
Ir vakarines pamaldas skait
lingai lank€ maldingi žmones, 
ypač Didžiojo Šeštadienio va

te su savo šeimyna j nuosavą 
namą, kurį nusipirko gražioj 
IK tuvių kolonijoj ant b. Jaek-
son gatvės. Laukiam įkurtu
vių. 
Lankėsi garnys 

Nors ir šaltas pavasaris, 
sniegas drimba, lietus lyja, 
foet senis gajuys nemiega. 
Štai Velykų pyragais apdova 

karą ir Sekmadienio rytą p e i t n o j 0 p r a l l 0 ^truškos jauną 
Rezurekcija, Bažnytėlė buvo š eimą su sūnum. Prano Bra-
pilnutėlė. Per visą šeštadienio j zausko šeima ir Stanislovo 
naktį bažnyčia buvo atdara. pažereckio irgi gavo po sūnų. 

meilingas. Ba-nkietų vedėjas, kad bankietuose nebuvo svai-Į LIETUVIAI DAKTARAI 
nustebęs, viešai užklausė: 
" Kodėl jūs šiandien taip ati
džiai klausotės? Jokio triukš
mo nesigirdi? Kas tai galėtų 
būti!" Tokiu komplementu 
visi nudžiugo? 

Ir aš sau galvoju. Mat kal
bos buvo įdomios. Vedėjas 
sumaniai perstatinėjo • kalbė
tojus. Bankietai įvyko tuojau 
po pamaldų. Nebuvo progos 
i*5sibla:5kvti. O svarbiausia, 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Draugių parinkti nariai tsef- Mirė 
gėjo Išganytojo Karstą, gie- A. a. Marijona Bitiefie, su-1 ^^aJ 
dorių grupes iš vyrų ir mo- l a u k u y 7 6 m e t ų a m ž i a i u s p a 

terų taip pat per naktį gi?- s i l u į r^ k o v o 25 a. šv. Teresės 

duodanti tobulą balsę be jokio zirzėjiino, gerai pagauna 
mažąsias stotis ir veikia trumpomis bangomis be vielų. 

Kaina ^ 6 9 5 0 
Elektrinis Fonografas rekordams groti su ta radiją it 
20 rekordų dykai. Kitas geras pirkimas General Electric 
radi jos su fonografu krūvoj, padedama ant stalo, verta 
dusyk tiek, 

M £ 3 9 SO 
ir 20 rekordų dykai. $1.00 tereikia įmokėti. 

Mažute* Uen?ral EUectric Ėadijos po $ 9 - 0 5 

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

3417-21 S. Halsted St. Tel. Yards 3088 
WCFL, 970 k. žymius radio .programas leidžiamas Bud
riko nedalios Vakar?, 5:30 iki 6:30. Visai vasarai prog
ramų laikas bus permainytas nuo bal. 14 d., programas 
prasidės 9 vai. Sekmadienio vakare, o iš WAAF, 930 k. 
naujas programas prasidės 5:30 vai. sekmad. vakare. 

dojo. Velykų rytą procesijoj, 
labai gražų įspūdį sudarė gra 
žiose suknelėse mokyklos ber
naičiai ir mergaitės ir minis-
trantų draugija. &v. Mišias 
laikė ir pamokslą pasakė pat
sai klebonas kim. J. Cužaus-
ka;?. Kitas šv. Mišias laikė vi
karas kun. Alb. Kiškflnas. Pei 
visas Mišias žmonės skaitlin
gai ėjo prie šv. Komunijos. 
Pirko namą 

8v. Baltramiejaus parapijos 
vargonininkas Stanislovas Žy
lius, praeitą savaitę suisikrau'š 

Wiscoftsiiro Lietuvių 
Žinios 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

ir mes Kenoshos katalikus, 

ligoninėj. Trečiadienį kovo 2j 
d., po gedulingų pamaldų Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioj, tapo 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OI»TOatETiilOALLY AHJt? 
LIETUVIS 

Suvirs 30 niety praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kas ea 
priežastimi galvos akaudSjimo. 

p a l a i d o t a A s c e n s i o n k a p i n ė s e . «*vaiglmo, akių [tempimo, r?rvuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystį.. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai 
las. apectal* atvds atkreipiama 
mokykios va'ku* kreivos akv» ati 
taisomos. 

Valandos: nuo 10 Ikt 8 vai. vafc 
NedeliomJB pagal aulhitį 

Daugely atsitikimų ak»> atitaiso 
mos be akinių. ttMino* uigkw kai( 
plrmiaa. 
4712 SO. ASHLAND A VE 

ginančių gėrimų. Tik blaivūs 
katalikai tegali taip pavyz
dingai pasirodyti. Pakartoti
na. Visi gerai atsimename mū 
sų ir neblaivų bankietą. Kas 
nori galvoti, gali juos paly
ginti su dviem pereitaisiais. 

Koresp. 

— - i 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Telefonas HEMlock 6286 

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

O£i*o valandos: 
10—12 vai. ryte 

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

b ui įtarius. 

Su vaidinimu į Kenosha 
Šv. Antano Glee Club su 

visu savo štabu sekmadienį, 
kovo 31 d. važiuoja į Keno
sha, Wis., kur vaidins "Kat
riutės Gintarus". Bus su dai
nomis. Kvietė Birutės draugi
ja. Įvyks parapijos s\etainėj. 
Susirinkimas 

Kovo 31 d. Lietuvių Pilie
čių Klkibo susirinkimas įvyks 
3 vai. po pietų lietuvių Au-

iditorijoj. Visi nariai ir norin
ti prisirašyti prašomi skait
lingai susirinkti. Enrikas 

Telefonas Y ARrl* 187? 

,' 

) 

Apie 400 Žmonių 
lietuvius atstovavo mtisų k l e - p u o ^ a v o 

b o n a s * ' SO, BOSTON, MASS. — 
.̂ , „ „ . t , , ,, Nepaprastai eerai nusisekė 

Prieš Velykas keletą dienų;, • XT J * - - . t . . i T. , , kunigo Naudžiūno ir kunigo 
praleido pas savo tėvelius Jo- U . . . . . . . , . 

i, , . . Smigelskio primicijų pagerbi-
fias Krenelus ir jo žmona 
(Karre Le Baron) Adažio šo
kėjai. Labai gaida, kad jie ne
galėjo su mumis švęsti Šv. 
Velykas. Turėjo vykti į De
troite nes ten jie buvo kviesti 
pasirodyti savo gabumais. 

! 

f 1 , i • ,' 

INTERNATIONAL LI0.U0R C0. 
v i 

Sav. FRANK VIZGARD 

Reikalaukite J asų Tavernoj 
"Stmny Bdy" 4 Meta Senu
mo Kentucky Degtines. Tor
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

— o — 

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 

Parduodame vien tik Taver-
nosfes. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną. 

— o — 

6246-48 S. Califomia Av. 
Chicago, Illinois 

f e i RfcPublic 1638-9 

s 
Šeštadienyj balandžio 6 d. 

iš ryto bus 8 vai. šventoji va
landa už klelboną ir visus ku
nigus. Prašome kuo daugiau
siai dalyvauti ir pasimelsti už 
savo kunigus. Laike mišių; 
Tretininkai bendrai priims šv. 
Komuniją. 

Sekmad. laike pirmų šv. 
Mišių Sodalietes ir Gyvojo 
Ražančiaus dr-ja bendrai pri
ims šv. Komuniją. O šeštadie-
nyj eis prie išpažinties. 

mo bankietai. Žmonių buvo 
apie 400. Jų apseimas abie
juose, buvo pavyzdingas ir 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, .u pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensij 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimaš veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. sudriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc;et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 
Tel. YarcU 2151 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Re«. telefoną*- SEEley 0434 

— ^ — — — ĮĮ 

telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. Western Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

Tel Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IB. CHiKUrUiAiT 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
Ol'lSO VALANDOb: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir . iki 9 vak. 
ir paįjal sutartį. 

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

* - M « M M I I 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P. = 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

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

10:00 VALANDA RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal suts/ 4-
Ofiso telefonas PROspott 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

t£L. i'AKDS bbb, 

DR. FRANK C. KVV1NN 
«YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. P. J . BEINAR 
( B K l M A K A U S k A ! » J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So, Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Ret. — Yardt 895o 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakari 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

TeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Sestadienias: 11 iki 12 

_ DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-' 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 4Wh Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Sestadienias 

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

iw CAKai 6969 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 m 

ir pagal sutarta 

DR. F. C. WINSKUNAS 
riiJSIClAN and SURGEOM 

. 2io8 VVest Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Uiiso V AL 2 - 4 u .—V 

Res. 2305 So. Leavltt Street 
&es tel Canal 0402 

DR. CHARLES SEDAL 
UKDfTOJAS IR CHIRURGAS* 
4729 So. Ashland Av*. 

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL. 

TeL MlDway 8880 
OJf'ltSO VALANDOS; 

M uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki i 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:3U v. i 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rjrtk 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 S o. Ashland Ave. 

TeL STARds 0994 
rtez. TeL PLAia 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 •. vak 
Nedėlioms nuo 10 iki 12 vai. dieną 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Ryt 4 vai. po piet Birutea 
dr-ja rengia operetę "Katriu
tės Gintarai". Komisija kvie
čia visus atsilankyti. 

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

K L A U S Y K I T E 

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

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

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Gropė 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. 

aos. 6068 8o. Taiman Ava 
aes. TeL aEOveMU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

V ai. 2—4 ir 7—9 Tik. 
K*tY. v Nedėlionua 

STATE OF ILLINOIS 
COUNTY OF COOK | SS 

^ 

Sekant provizijas 34-tos dalios 
Primary Kinkinių Įstatų Illiuois 
Valstybes, Šiuomi užtikrinu, kad 
primary Imliotų spalva kurios ypa
tingos partijos vartos Primary Kin
kiniuose, kurie bus laikomi Cook 
Apskrityje išskiriant Benryn, Chi
cago, Chicago Heights ir Harvey, 
Micsttfs, Ciceros Miestelį ir Elmood 
Park, Morton Grove, Niles Center, 
Sojnmit ir Stickney Kaimus, ant
radieni, Balandžio 9 d., 1940 m. bus 
sekamos: 

Demokratų Partija Ružava 
Republikonų Partija Rusva 

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

BOCHAEL J. FLYNN 
County Clerk of 
Cook County, Illiaois. I \ 

2423 VV. Marquette Road 

DR. S T RIKOL'IS 
PHYSIOIAir and 8VBMB0M 

4645 So. Ashland Avenue 
OFlgO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 Tai. rak 
Nedėliomia pagal ratarfc. 

Office tai. YA&da 4787 
ttamų Ttl. PROtpect 1814 

Tel YAJUla 6981 
wei. H£tfwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—*jfl 
, 756 VVest 35th Street 

Ofiao TeL VIRfiiiia 00M 
Reaideacijoi ttl BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4197 Archer Avenue 
Ofiao raL: 1—8 ir 6—8 JO P. M 

8039 So. Olaramont Ava. 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėiiomii pagal l Į t j j j į 
— 

KONTRAKTORIUS 
ĴAMŲ STATYMO 
REAL ESTATL 

INSURANCE AND LOANb 
Statau visokios ryši-s naujus na 
mus am lengvą} mėnesinių ismo 
kčjimų. Darau vtsoki taisymo dai 
bą be Jokio eash (mokėjimo, aa< 
lengvą} mėnesinių Išmokėjime 
(Isgaunu gerlausį aii.vgiiuma h. 
Fire lnsdrance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų).- Darao 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo & iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

f41 OAJfa) ai88. 

DR. BIEŽIS 
• IDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos i 1—8 popiet ir 7—* T. a-

REZJDENC1JA 
6631 S. Califomia Ave, 

Telefonas REPunUs 7868 

M OAHal 0887 
Res. Tel PROspect 66841 

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western A v e Phonc Gtovchill 0306 

Ofiiee Phone Res aad Offias 
PROspect 1088 8869 8. UaYilt B-
Vali M pp. ir 7-8 tak, CAHal fTli 

DR. J . J . KOVVAR _ 
(HOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV 63rd St., Chicago 

Irsžiadiasiiais ii Setanadijniais 

Tei YARds 8846 

DR. C. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tk Btrast 

Tal i nmo f ryto iki 8 Takais 
Beredoj pagal satartj 

DR. V. E, SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutn Archer Av 

Panktadismiais 
4631 So. Ashland Ave. 

M Y ARdi 6894 
Ii | 

I 

V 
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FILATELISTU KAMPELIS 
Icr Sakalas 

J 
Š b - T a s A p i e LietUVOS I partanientas. Farley, sakoma, 

Pašto Ženklus I fcJT^ ^ T 2 k £ Pašto Ženklus 
Praėjusiais metais Lietuva 

išleido pašto ženklus keturių 
rūšių paminėjimui 20 metų 
nepriklausomybės. Tai antri 
tokie Lietuvos jubiliejiniai 
pašto ženklai. Pirmieji dviejų 
metų nepriklausomybes paini* 
nejimoi buvo išleisti W2i) me
tais. Tų ženklų bnvo išleista 
sekančiai: 

Po 10 skatikų 26, 720 ženk. 
Po 15 skatikų 30,000 ženk. 
Po 20 skatikų 28,800 ženk. 
Po 30 skatikų 32,400 ženk. 
Po 40 skatikų 28,423 Ženk. 
Po 50 skatikų 26,720 ženk. 
Po 60 skatikų 26,720 ženk. 
Po 80 skatikų 2J),!N)4 ženk. 
Po 1 auksinų 28,440 ženk. 
Po 3 auksinus 28,440 ženk. 
Po 3 auksinus 28,440 ženk. 

jam pašto departamente pa
laikyti nuo žemaus deficito 
balansų. 

Dabartines opozicijos iške
liamas dar vienas įdomus dv, 
lykas. Teigiama, kad 1936 me
tais išleidimas naujo pašto 
ženklo Susan B. Anthonv btt-

• 

vo surištas su prezidento rin
kimais. Ženklas buvo išleistas 
tikslu patraukti moteris bal
suoti už dabartinį prezidentų 
F. Roosevelt. Tasai pašto 
ženklas buvo taip populerus, 
kad trumpu laiku parduota 
du šimtai milijonų vienučių. 

Praeitais metais išleidimas 
3c. pašto ženklo paminėjimui 
sukaktuvių keturių valstybių: 
N. Dakota, 8. Dakota, Monta
na ir Washington buvo taip 
pat surištas su balsavimais 
tose valstybėse. Dabar leidžia- Einama 

South Pittsburgh, Pa. — Keturi dvidešimt penkių angliakasių, kuriuos apšaudė priešin
gos unijos darbininkai. (Acme telephcto) 

j -

l CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
nti pašto ženklai žymiems 

Šiems ženklams projektus amerikiečiams pagerbti. Viso 
padare Lietuvos dailininkai: | b u s septynios serijos (35 l a a d ž i o 2 ^ a p i e 1 0 v a l . „ 
Jomantas, Galaunė ir -aidi- ženklai), taip pat Pony E x - | . l e s i m ? s u ž i n o t i , s e k 
kas. Ženklai spausdinti Kau
ne, Margolino litografijoj, pa 
sižymi meniškumu ir užsienio m ų vyriausybe, tai yra veik 

ak., 
galėsim? sužinoti, sekines 

press ir Pan American Union. Į y t o t a į p d i d e l i o t r i u k S i n o . 
Dabartine Amef. J . Valstv-

Pilieti! 

Ciceroj 
jau visai prie užbaigos poli- tikietai Dainų, šventes jau taip kaip patraukdavo seniau 
tinęs kampanijos Ciceroj. Ba- .pradėjo plisti pas visus cice- pastatytos 3-eios partijos, k. 

riečius. Greitu laiku jau pra- t. "citizen -partija", 100 nuoš 
dėsime, garsinti "Drauge" , 
kurie tik pirks tikietus iš-

filatelistų labai vertinami. Da
bar jie išimti iš apyvartos\ ir 
netinka korespondencijai ap
mokėti. Šių ženklų yra išleis^ 
ta ir karpytų, kurie ypatingai 
brangūs ir dabar jau sunku 
gauti. 

visi ministrai yra filatelistai, 
Prez. Roosevelt turi didelį ir 

viena tik balsą teturi: nepar
duok jo! Galingą savo balsą 

braiiftu rinkinį, kurį pradėjo I P a r d u o t i l , ž " h o t **? * j 
rinkti jo motina, kai dar bu- , u ž s t i k l i» a l a u s ž m o » u i l a b a i 

vo mergina ir gyveno Hong negarbinga. 

Ar Tai Taip Būtų? 
Pastaruoju laiku anglu 

spaudoje pradėjo kilti balsų, 
kad dabartinis- dažnu* leidi, 
mas naujų Amerikos Jungti
nių Valstybių pašto ženklų 
yra surištas su politiniu biz
niu dabartines administrari-
jos ir del to opozicija puola 
vyriausį paštų viršininkų Ja
mes Farley. 

Kaip žinoma, pašto ženklų 
kolekcionieriai negali apseiti 
neįdėję į savo afi>o\na naujo 
pašto ženklo, ^frskaičluota, 
kad Amerikos filatelistai (paš 
to ženklų rinkėjai) už įsigy
tus pašto Ženklus į pašto iž
dų kas met įneša po 
$8,800,000, kas žymiai prisi
deda prie padengimo deficito, 
be kurio neapseina pašto de-

Konge. Jis, sakoma, patikri
na kiekvieną ženklo projektą 
ir užgina ar atmeta. Paštų 

Atlik savo pilietines prie
dermes. Kada yra bent kokie 
rinkimai, visados eik balsuo-

viršininkas J. Farley, Vidaus ti. Bal. 2 d. Ciceroj bus labai 
Reikalų ministras Harold L. 
Jckes, Iždo ministras Henry 
(J. Morgenthau, J r., taip pat 
yra dideli filatelistai-entuzia-
stai. 

Ar dažnus naujų pašto 
ženklų leidimas turi ką ben
dra su viso krašto politika, 
klausimas lieka atviras. Bet 
kad nei prie vieno paštų de
partamentų viršininko nebuvo 
išleista tiek naujų — papras
tųjų ir atmintinių pašto ženk
lų, tai grynas faktas. 

Balandžio įl4 d. bus išleistas 
naujas Amerikos Jungt. Val
stybių Pan-American pašto 
ženklas. Ženkle bus Pan-Ame 
riean rūmai Washingtone ir 
vėliavos 21 valstybes, esančios 
unijoj. 

svarbūs rinkimai. Eik balsuo
ti ir nepamiršk balsuoti už 

demokratų partija, ' ' taxpay-
ers" partija jos visos dingo, 

anksto. Žinoma, matysite nei ženklo nebėra, taip pat 
"Drauge", kad cicerieeiai dau'pražus ir 'better gavenime^ ' 
giausiai išpirks tikietų Pir-| partijaį tik žinoma trečioji 
mos Lietuvių Dainų Šventes 
Chicagoj. Pardavėjas 

Tai Bus Didelis 
Parengimas 

CICERO. — Mūsų energin-1 katalikas, priklauso "Knight 
garis jaunimas, susis^ietęs'0f Columbus" ir dažnai lan 

partija yra padėta ant tikie-
to kad suskaldyti respubliko
nų partijos balsus, nes ant 
respublikonų tikieto yra jau
nas advokatas Frank Christi-
sonas, jis yra praktikuojantis 

ko mūsų lietuvių bažnyčią, ir 
net matosi einant išpažinties 

prie Šv. Antano C. Y. O. ir 
Šv. Vardo vyrų draugijos, da-

savo tautietį, tai yra už Wal- bartiniu laiku deda visą savo' j£ttOtoei buvo Šv. Antano dr-
ter Babitz. Nepadarysi niekoĮ jaunutę eriergiją rengdamiesi j o s "buneo" parengimas ko-
blogo, jei balsuosi ir už jo I prie didingo septinto metinio v o 97 & g. m J\ Christi'so-
visus dratigus. 

• • • « v-Mes visi ir visados norime 
geresnio darbo susirasti, ge 
resnių drabužių turėti, geres
nių draugų įsigyti, geresnį 
namą turėti. Vis tai mūsų 
troškimas ir pageidavimas. 
Nėra abejones, kad mes visi 
norime ir geresne's valdžios, 

šokių vakaro, kuris įvyksta šį nas paaukojo $20.00 del par 
vakarą, kovo 30, didžiojoje m p i j o g i r y r a turtingas vy-
.parap'ijos svetainėj, prie 15 ir 

'•49 Court. 

Komisija del šio rengiame 

ras, ir yra (pavojingiausias 
kandidatas del demokratų par 
tijos. Tadj atėjus į rinkimų 

vakaro viską gražiai priren-1 vietą sinonime, kaip balsuoti, 
gė ir dėlto kviečia visuomenę,^ iie taip kaip "žemaitukas' ' 
ypatingai jaunimą, skaitlingai kad nori. 
atsilankyti. Gros "Del ReneM 

o ypač vietines valdžios savo1 ir jo orkestrą. Su orkestrą 
miestely, kur mes įgyvenam.j bus dainininkei, kurie su 'sa-

Del to, bal. 2 d. nepamiršk vo nepaprastems dainoms pa
balsuoti už geresnes valdžios linksmins publiką, 

Respublikonas Hzūkas 

partiją. Votfris 

Taip vadinamas Dies komi
tetas suseka ir paskelbia vis 

1 

'THAT LITTLE CAWIE,^»*™t,|f»r,°<,»c<>-'*T-By B- L 'nM 
— - i 

(wr* GAS MAN, -
\*JE Gif tuS A a e HAw»N3 A L I T T V _ E 
3AN\E AMO THE^'ae ALL STA>UN<3'' 
ANO \ COVUDNT ASK AN* OP TMEM 
A&OOT MN H A N O . -

T H I S A 
oSH ? 

(*EAotN<3 M E T E d S , -

A&OOT MN HAND 
-(Euu M E , VSKT 

1 \ P o V A u p\_< 
I I T j _ 

HOT CAttDS. u A o t - " 

^yot a u HEuP Ho\) 6sjT, -^ 
NO. THAT vSMT As ftCrYAk.,* 
a'S A LOu) STrZAt6HT FLUSM, 

-<CKI dutoHT To 6ST ENOu^H 
o« THAT ~XO PAf l O o f t 

Taip pat kviečia ir iš kitų 
kolonijų visą. lietuvišką jau
nimą prie retai pasitaikančios 
orkestros atvykti ir pasišok
ti. Ateikime visi, bins gera 

I muzika, pamatysime kaip gra 
' žiai mūsų malcnu's jaunimas 
praleidžia linksmai ir pado 
riai laiką ir visi galėsime lai
ką smagiai praleisti. 

Kviečia visus Komisija 

Paskutinis Kvietimas 
Vardu Šv. Kaz. Akad. Rė

mėjų 9-to skyriaus ir Šv. Ka
zimiero sesučių visi esate kvie 
čiami atsilankyti sekmadienį, 
kovo 31 d. į Šv. Antano par. 
<alę, 7:30 v. v. ir tikrai links
mai praleisti laiką, nes bus 
perstatytas gražus veikalas, 
" Meilės Ekksyras ' ' 2 veiks
mų komedija, vadovaujant 
gabiam Vincui Rekui ir jo 
artistų grupe iš North Sidės.; 
Jau ne pirmas kartas kaip 
northsaidiečiai žavi cicerie-

Ciceros miestelio rinkiniai čius savo teatro gabumais 
jau čia pat. Yra trys parti-' Žinome, Kad atsilankiusieji 
jos ir kiekviena sako, kad ji tikrai bus patenkinti. Bė vei-
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Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
^aogesnos vietos taupyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METUI 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

L TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Soc'y. 
IndSllal kiekvieno taupytojo apdrausti 

Oi f5,000.00 FederaUneJe įstaigoje, 

m mmm 
JP 

kalo, bus Cieeros Dalnn My-, 
letojas, kurias savo dainomis 
taipgi linksmins publiką. Į-
žanga bus tik 25c. 

Rengimo Komisija per A.V. 

laimes rinkimus. Atspėti, ku 
ri partija laime's, sunku, bet | 

j (galima dri^siai sakyti, kad 
A> ' trečioji partija jokiu būdu ne

gali laimėti. Patrauks balsų 
nuo abiejų didžiulių partįįų, 

Iššalo 60,000 
& du va. Apylinkėje tur būt 

skaudžiausiai nukentėjo ūki-
nimkų sodai. Šeduva relasl 
Lietuvos miestelis, kur tr.r-
guose taip siausdavo menka
verčių, ligotų, nežinomų veik
lių skiepų prekyba. Vien pra

eitą rudenj Šeduvoje buvo 
parduota apie 24,000 vaisme
džių nežinomos kilmės, atmai
nos ir blogai isauginli. Rei
kia manyti, kad apylinkėje 
bus iššalę apie 60,000 vaisme
džių. 

— C'ia buvo užėįjt;.- toks di
delis vėjas, kad žmo<rus priel 
voją nelarbai galėjo ir pasi
priešinti. Itoujr kas buvo ant 
suledėjusio kelio ir sugriuvę. 
Audra nuplčše dalį bažnyčios 
blekinio stogo. 

!$R|NKITE GERIAUSIU GRUPĘ 
KANDIDATU CICEROS ISTORIJOJE 

Ciceroj Reikalinga Permaina 
BALSUOKIT [Xj REPUBLICAN 

FRANK E. SVOBODA 
For President 

JERRY A. HOLECEK 
For Trustje 

JOHN 0. 8T0FFEL 
For Clerk 

FRANK A. MAREK 
For Supervisor 
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JERHY DOLEZAL 
Fcr C>llectoT 

FRANK J. CHRIbTENcON 
For Assessor 

Geriausiai Valdžiai Balsuokite Republican 
RINKIMAS ANTRADIENĮ, BALAND. 

2 D., 1 9 4 0 
Balsavimo Vietos Atdaros nuo 6 vaL ryto 

iki 5 valandę vakaro 
«•• 



6 D R A U 6 5 S 3eŠta<ii<w a 

j 
1 

KAS GIRDĖT CHICA60J 
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DieVO Apvaizdos *** «»v° draugei. Jos vyrui ir 

Parap. Zinutės snm,n,\ rei5kia""" m0"r'm* 
* užuojautą. 

AštuoniolikiVriai rengia į 
prie Margučių vakaro, kuris Tr i lpUt lS 1S 
įvyks ateinantį a e k m a d i e n į J t f ^ g ; ^ 
KOVO .ii d. Prie šito parapi-1 

jos* parengimo dedasi vfeoe Velykos jau praėjo. Viską* 
draugijos, nes bus daug viso jhuvo kuo gražiausiai Amoniu 
kių kontestų. Bus duodamos!prisirinko pilnutėli" bažnyčia. 
dovanos už gražiausius mar
gučius, už laimėjimu knygų 
tes ir t.t. Be to ruošiamos yra 
vaišės, kiaušinių ritinėjimas 
ir graži programa, kurią iš
pildys Sodalieijos Mergaičių 

Procvsija buvo labai graži. 
Parap. chorą*, varg. Kulio va-
dovaujamas, labai gražiai gie
dojo. Kaip mišias taip ir ki
tas velykines giesmes. Mišias 
laikė tėvas Alfonsas. Pamoks-

draugija. šitame linksmame, h pasakė klebonas J. Saulius 
parengime laukiama skaitlin
gų svečių atsilankymo. 

Praeita antradienį su iškil
mingoms apeigoms buvo pa
laidota a. a. Morta Maleekie-
nė. Todėl gerai parapijoje ži
noma Maleekių šeima turėjo 
liūdnas Velykas. Velionė bu 
vo pavyzdinga katalikė, uoli 
darbininkė ir rėmėja parap. 
reikalų. Laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių, ypač. įvairių 

kas. Visos draugijos ir visi 
žmonės ėjo prie šv. Komuni
jos. Žodžiu, viskas buvo la
bai gražiai. Kaip kam buve ir 
liūdnos Velykos. Vienoje mū
sų parapižonų šeimoje mirtis 
pakirto gyvybe visai nelauk
tai ir netikėtai. Širdies liga 
pasimirė Jonas S^patavičins. 
Buvo ramaus būdo žmogus ir 
geras parapijonas. 

Praleiskite Atvelykio 
Popiet} su Mumis 

LRKSA 163 kuopos nariai, 
jų giminės, draugai ir visi 
lietuviai, gvvena Marouette 

' C? v t, * 

Parko apylinkėj, garsiai kal
ba apie kauliuku žaidimo, ko-

lės, g?ros šeimininkės, pasi-Į mediją) ir daugiau visokių į-
ruoše visus atvykusius į jųi vairumų. Soeikagiečiai, pra-
balių pavaišinti. Jau iš anks-!šomi prie bendro darbo ir 
to viskas priruošta ir visi paremkite savo parapijos rei-
bus patenkinti, o našliai pa- kalus, nes šios pramogos pel-
siryže puikiai pavaišinti su nas parap. naudai. Parap. sve-
skaniais gėrimais. tainė yra 88th ir Marąuette 

Šokiams puikiai gros, prog- Ave., o pradžia 4 vai. p. p. rtavimo ir margučių dauzv- „„ v. . . , . ,. . . . rama graži ir juokinga (ko- iki gai<leiiu. 

(i lenu Russell ir jo žmona, buvusi Lois Cliamberlein. (Acme 
telephoto) 

ka's, parap. komiteto narys, šokiai prie geros muzikos 
parap. choristas, na, i»* ga-i Taipgi bus duodamos dova-

| biausias mūsų vaiuyla. ?.'-s nos už gražiausius ir slipriau-
visi linkime Juozui greitai sius margučius. Veikalu rū-
pasveikti ir vėl sveikam ir. pinasi Maskolaičiai ir jų gru-
linksmam drauge su mumis, pe iš: J. Skimelio, J. Kadi-
darbuotis. 

mo -pramoga Ūmumo parap. 
'salėj, G812 S. Washtenaw av. 
Pramoga prasidės 2 vai. po 
pietų. Laukiama svečių ir iš 
kitų kolonijų. Dalyvaus keli 
Sus-mo centro valdybos na
riai ir apskrities veikėjai. Tre 
jetą valandų praleisime tik
rai smagiai — besivaišinda-
mi, bežaisdami ir dainuoda
mi. Prašome Atvelykio popie
tį, būtent rytoj, praleisti su 
mumis. ' 163 kuopa 

Rėmėjas 

So* Chicago 
Seniai yra 'sakoma, kad pui

kiausiai svečiai pavaišinami 

Na, o visų svarbiausia da-; k ; n o \r g. Tauterio. 
lyka's mums prieš akis —- tai 
Margučių vakaras, kuris bus 
sekmadienį, kovo 31 d., šv. 
Mykolo pa r. salėj, 1044 VVa-
bansia av?. Ivgiai 6:3'J v. va-

šausko, A. Rauskino, J "Raus- š v J u o z a p o parapijoje. 
Ir per Atvelyki visos naš-

Taipgi nemaloni hera ir o-. , . t . - kare. Bus suvaidinta graži ir peracija paguldė ligoninėn ,. ,^ 
mūsų parapijos jauną ir ga I labai juokinga komedija 4 Jau 

' . ; _ . - ~ I n ų j ų Šposai". Tai pas mus draugijų narių, kurie susinn- bu veikeią J. Švedą. Jis yra , , , , , pirmas toks vakaras bus, kur 
tiek daug juokų. 

Tat, nepraleiskime šios pro 
Po veikalo bus linksni' 

ko atiduoti paskutinę pagar- Šv. Vardo draugijos pimiinin-

4ti% D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

gOi 

INSURED 

8AVE B T 
MAIL 

TAUPYK1T PER 
PAŠTĄ ST, ANTHONY'S 

B U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Grabauskas, Sec. 
Vai.: Pirm., Ketvtr., Seštad. • iki 8 v. v.; Antr., Trettad. 9 iki 5 pp 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bai.kie-
tams, ljaklutuvėioi-
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

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 FaJrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

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

Su Povilu sali i m ici u. 

DABAR MOKAME 3^% UŽ PADĖTUS PINIGUs| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
Dfr FV^V-ml KavtrutP t m l l ^ i n ItVMinuK** Ooro.. W«.sMryrton T> f 

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

William A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną | 

Ir Naktj. 
710 V7EST 18TH STREET 

TEL. CANAL SI 61 
"mmummmtmaammummMBmmnm 

' < • > • • • . . • -

GARY, INU. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTRS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ-
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

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

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

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out several vari-
eties of Kraft Cbeese Spreads 
and erackers . . . and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandvviches, appetizera and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in. 

Tasai ŽIEO daug, kuris mo 
ka valdyu iiežuvj. Danę žu 
vo nuo kardo ašmenų, bet da: 
daugiau žuvo nuo liežuvio. 

BARBORA VAIČIENĖ 
po tėvais Krušaitė 

mirė Kovo 29, 1940 m., 9:45 
ryto, sulaukus pus«-s amžiaua 

Gimė Lietuvoje, Telftiy Apa 
Kvėdarnos parap. ir miestelio 

Paliko dideliame nuliūdinu 
vyrą Antaną, dukterj Adellą, 
anūkę June, brolienę Julijoną 
Račkauskienę, švogerj Pran
ciškų, sesers sūnvi Kazimierą, 
sesers dukteris: Marijoną, Kot-
riną ir Oną Aitueius ir kitai 
frimines. Lietuvoje paliko dti 
brolius: Joną ir Juozapą ii 
kitas gimines. 

Priklausė prie Keistučio Pa-
šelpinio Kliubo. 

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu-
anica Ave. 

Laidotuvės jvvks Antradieni 
Balandžio 2 d. iš koplyčios S 
vai. ryto bus atlydėta | šv 
Jurgio parap. bamnyčią, kurio 
jvyks gedulingos \>amaldos u* 
velionės sielą. Po pamaldų buj 
nulydėta j av. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Vjnva, Duktė, Anū
ko, Brolienė, Svorelis, Sesers 
Suims ir Dukterys, Broliai ii 
Giminės. 

l^aidotuvin Direktorius Anta
nas M. Phillips, Tel. Yard* 
4908. 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
U)4(, <netų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS. JOHN RODIN ir FEANK BULAW 
^ 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTTJVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

x 

AMD A M P C PATARNAVIMAS 
H l r l D U L A I l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D -*T -v A j KOPLYČIOS VISOSE 
I JV / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
P. J. 

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

A l t a i V. Petkus 
Lachawicz ir Simai 
J. Liuleviėius 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Rengia Vakarienę 
Sv. Onos draugija rengia 

vakarienę su šokiais 27 metų 
gyvavimui paminėti, sekma
dienį, kovo 31 d. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., pirmam aukšte. Pradžia 
5 vai. po pietų. Jžanga 50c. 
Nariai bus priimami nupigin
ta kaina. Prašome svečius at
silankyti, nes užtikriname ma
lonų laiką. 

Kviečia Komisija 

R A D I O 

Vestuviy Varpai 
TOWN OF LAKE. — Ba-

landžio 6 d-, 5 vai. popiet Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj įvyks iš
kilmingos vestuvės Viktoro 
Kalvaičio su Bronislava Bu-
kaite iš Detroit, Mich. Vestu
vių puota įvyks Dimbelio sa
lėj. ; Linkime jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo moterystė
je. B&P-

Paulistų Choras Per 
Radio 

Šį sekmadienį Paulistų cho
ras, vadovaujamas kun. Finn 
ir NBC orkestro asistuoja
mas, giedos per katalikų va
landą, sekmadienį, kovo 31 d., 
5 KX) vai. vakare per visas 
NBC stotis. I 

Kalbėtoju bus kun. Wilfrid 
Parsons, 8. J., kuris dėsto fi
losofiją Georgetown universi
tete. Jo kalbos tema: " K o 
trūksta pasauliui." 

BUDRIKO ORO TEATRAS 
Iš stoties WCFL., 970 kil, 

sekmadienio vakare nuo 5:30 
iki 6:30. 

Programą išpildys didžius 
simfonijos orkestrą ir daini-

Kongreso Karo Reikalų komisija tyrinėja karo orlaivių 
pardavimą svetimoms valstybėms. (Acme telephoto) 

PARENGIMAI 
Moterų Sąjungos Chicagos 

apskrities, kortų ir kauliukų 
lošimo vakaras (Card ana 
Bunco Party) įvyks trečia
dienį, balandžio 10 $ , 7:3C 
valanda vakar?, Vengeliauskų 
salėje,*4500 So. Talman gat. 
Įžanga 25 centai. 

Kviečiame visas Chicagos 
Sąjungos kuopų nares skait
lingai dalyvauti kad padarius 
jį pasekmingesniu, nes dalis 
šio vakaro pelno yra skiria
ma Vilniaus nukentėjusiems. 
Taipgi prašome sąįungiečių 
atnešti dovanų del "door-pri-
zes", o del staliukų, tai bus 
visiems vienodos dovanos. 

Komisija 'susideda iš Mari
jonos Paukštienės (Illinois 
valst. direktorė), Elenos Stat
kienės, (Centro iždininkė), 

CHICAGOJ IR 
APYLINKĖJ 

tf 
PEOPLES KRAUTUVE 

Siūlo Šių Metų 

DIDŽIAUSIA VERTYBĘ 
6KubiškuPedu 

Didelj 1940 Metų 
W E S T I N G H O U S E 

REFRIGERATORIŲ 

$114.75 
Didelė NūolaiuV U ž "Senę Refrižeratorių 

Mainant Ant Naujo 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

ninkai — Ona Juozaitiene, An jam bus naudinga išgirsti ge
tams Chapas, Jadvyga Gri-I rų žinių iš Progress Krautu- ... , 
caitė ir didelis choras, pirmą vės didelio pavasarinio išpar- Valerijos Gedminienės u 
kartą dalyvaują Budriko pi o- davimo, kur pirkėjai visokių ' - ! « - T — ^ ™<^ d a 

gramoj. Taipgi toliau eina namam reikmenų gali pasi-
Makalų drama. naudoti gerais pirkimais ir 

Didžiulė Budriko Rakandu P * » C ^ » H * 
ir Radijų Krautuvė, kun lei-| pamirškite pasiklausyti. 

Rap. 3 

STALINAS 

pakartas Chieagoj! Praeiviai, 
pamatę kabantį ant virvės 
žmogų nuo ketverių aukštų 
namo stogo, pašaukė policiją. 
Tai buvo prie Wells St. ir 
Chicago Ave. Susirinko virš 
200 žiūrovų. Atvykusi polici
ja "pakaruoklį" nuėmė. Ir — 
pasirodė, jog tai tik šiaudu 
prikimšta baidyklė, kuri buvo 
labai panaši į Staliną. 

PRIE 

Belmont Ave. iš upės ištrauk
tas žmogaus lavonas, kurį 
vėliau giminės pažino esant 
VValter Nelson, 45 metų 
WPA darbininką, gyvenusi 
5206 Ludlam Ave. 
VEDYBOMS 

beveik $4,000,000. Nuosavybių 
pardavimas buvo gausesnis, 
nors vertė buvo tokia pat kaip 
pernai. 

Pardavinėjimo taksai Cook 
county pakilo beveik $600,000. 
Taip pat aiškiai pakilo naujų 
automobilių pardavimas. Per 
vasario mėnesį Cook county 
parduota 9,894 automobiliai, 
o prieš metus tik 5,395. 

Per metus orlaivių stotyje 
(Municipal airport) judėji
mas per metus beveik padvi
gubėjo. Keliaujančių asmenų 
skaičius pakilo beveik iki 
12,000. 

džia šias programas, širdin
gai kviečia visus pasiklausyti 
šios žymios radio programos, 
kurioje dalyvauja 50 žmonių 
klausytojų palinksminimui. 

Nuo balandžio 14 d. bus 
permaina laiko Budriki pro
gramai. Programas iš WCTL, 
970 k. radio stoties bus duo
dama vėliau, prasidės 9 va!. 
vakare Chicagos laiku, gi 
5:30 vai. vakare Chicagos lai
ku bus duodama kita progra
ma iš naujos radio stotios 
WAAF., 920 k. Si permaina 
įvyks balandžio 14 diena. Tė-
mvkite. Pranešėjus. 

ŽAGARiEčIAI RENGIASI 
Žagaiieeių Kliubas rengia 

šaunų vakarą, kovo 30, 1940 
m., Cicero Lietuvių Liuosybcs 
svetainėj, prie 14th St., ir 49th 
Ct. Scenoj stato trijų-veiksmų 
dramą — "Taip Tėvas Norė
jo',, imta iš kovų Lietuvos at
gimimo laikais. Bus taipgi 
juokinga komedija "Telšių 
Pliumpis ir Raseinių Magdė' 
kurios niekas dar nėra lošęs, 
Pradžia 7:30 vai. vak., Įžan
ga 35c, prie durių 40c. 

Rengėjai. 

Zakaraitės. Joms\ padeda ir 
apskrities valdybos narės: ptr 
mininkė Albina Poškienė, ras-
tininkė Marijona Paulienė ir leidimus issieme: John No-
iždininkė Kotrina Sriubienė, wicki ir Anne Civinkas; Steve 
ilgametė darbuotoja są jung^ Postialka ir Auna \ a k s t a s ; 
čių tarpe, kuri pereito seimo 
pakelta į garbes nares. 

Lauksime sąjungiečių bei jų 
draugių ir prietelių skaitlin-

Aušrinė 

ir Mary 

gai atsilankant. 

Progress Krautuves Radio 
Programa Bus Graži ir Įdomi. 

Kaip ir kas sekmadienį taip 
ir rytoj radio klausytojai, už-
sistatę. m radio ant stoties 
AVGES* 11:30 valandą prieš 
-piet, girdės ir praleis smagią 
valandėlę. Programa susidės 
iš gražių dainelių, muzikos, 
patarimų ir svarbių praneši
mų. Prie to, radio klausyto-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Kr ikš tynom Ir Ki to 
Kietu BankteUuu Buteik.lu.iu P a 

U r n a r t u m . 
LdnJcamae P a t a r n a v i m a s • lai aru* 

750 W. 3 lst Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670 

Dominick Ulbras 
Kiet'fer. 

NORS 
Chieagoj buvo jaučiamas pa
vasario oras, bet Peter Pap-
pas, vaisių ir daržovių krau
tuvės savininkas, 2759 N. Cen
tral Ave. drebėjo nuo šalčio, 
savo krautuvėj. Mat, du ban
ditai uždarė jį saldytuvan (re 
frigerator) ir išnešė $225 pi
nigais. Tik po penkiolikos mi
nučių atėjęs pirkėjas jį iš
leido. 

20,000 JAUNUOLIU 
IEŠKO DARBO 

Remiant National Youth Ad 
ministration 20,000 NYA na
rių Illinois pradės pavasario 
darbų ieškojimą privatinėse 
įmonėse. 

Pradedant balandžio X d« 
kai sezoniniai darbai praside 
da, darbų ieškojimas tęsis iki 
balandžio pabaigos. Tikimasi 
surasti darbo 2,500 jauniems 
vaikinams ir merginoms. 

• 

Pooples Krautuve džiaugiasi pasiūlyti Tamstom did
žiausia vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pamąsty
kite — 6 kubiskų pėdų, tikras Westinghouse Refrigera-

tocius ui *114*75!! 
ūlsisakykite tuojau, nes ši kaina tik trumpam la&ui. 

Peopies Krautuvė pilnai autorizuota parduoti Westing-
house produktus ir turi pilną pasirinkimą šių po pasaulį 
pagarsėjusių refrigeratorių visokio dydžio modelių ir 
kainų. 

IVuRNITURE^ 
• M A N U F A C T U R I N G C O M P - A . N Y ® 

J 4179-83 Archer Avenue 
^ Telefonas LAFayette 3171 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLTVVOOD INN Prop. 
Svetainę randuojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIčlįj 

ItiSURED 

CHICAGOS 
1| gatvekarių kompanija nori pa

kelti transportacijos kainą iki 
8 centų, bet miestas užpro
testavo ir reikalauja, kad kai
nos būtų paliktos tokios pat 
iki 1942 metų sausio 1 dienos. 

SUSIRINKIMAI 
Šv. Teresės K. J. draugys

tes mėnesinis susirinkimas į 
vyks baland. 1 d. 8 vai. vak. 
Šv. P. M. Gimimo parap. sa-
lig, Marąuette Park. 

Prašom kiekvieną, narę at
silankyti ir atsiveskit po nau
ją narę, nes bus "Svečių Va
karas". 

A. Saluskiene ir komisija 
rengia gražią programą, o po 
viskam pavaišins su skaniais 
užkandžiais. Komisija 

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

Oriso vaL: 9:00 vaL ryto iki 6:00 vaL vak. Pirmadieniais, KeV 
rirtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vaL vakare. 

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION J 

CHICAGOS PREKYBA 
K Y L A 

Savo mėnesiniam pranešime 
Chicagos lAssociation of Com-
merce pareiškia, jog visose 
biznio srityse žymu aiškus 
pramones gerėjimas. 

Cook county statyba pašoko 

Marijonų Bendradarbių 8-to 
skyriaus (Town of Lake) mė
nesinis svarbus susirinkimas 
įvyks kovo 31 d., 2:30 vai. po 
piet Šv. Kryžiaus parapijas 
salėj. Visi nariai ir nares ma
lonėkite atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Valdyba 

— Gaunamas, pagal korte
les, žibalas, nepaprastai blo
gai dega, ypač labai degda
mas spragsi. 

Sveikata Ligoniams 

Knygele, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių, su nurodymais 

delko juos vartoti. 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynu, kurie dabar da-
lyvau a mūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt. Ta*s viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, S setai ui $1. 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Speneerport, N. Y. 

\ 

Vedėjai ir pardavėjai — M. T. Keies, J . A. Krokas, B. J 
Krokas, K. Lesrukas ir kiti visiems maloniai patarnaos. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija [ reng ta pu
mos rūš ies su mo
dern i škomis užla ido
mis i r Holly wood! 
šviesomis. D a r b a s j 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Bianio — ENGH«wood 5883., 

— ENGlewood 5840., 

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

Š A L T I M I E R O 

Radio šurum - Burum" Scenoje 
SEKMADIENYJE, BALANDŽI014 D , 1940 M. 

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

Bus ir Dovanos — Door Prisės. 
Įžanga 50 centų. Pradžia lygiai 5.00 vai. vak. 
ŠOKIAMS GKIEŠ BERT DORSEY'S ORKESTBA 

(Rožių ženafes Muzikantai) 
Kviečiame visus Gary ir apylinkes miestų lietuvius at
silankyti į šį parengimą ir gražiai vakarą Paleisti . 

• • i • • 
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ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
REPUBUO 0051 

raaor 

What a joy to get relief from a cough due to 
a cold. Get it witb Smith Bros. Cough Drops. 
Black or Menthol, 5C. Both taste delicious. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
Vitamin A (Caroteoe) raises the resistance of 

mucous mernbranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist

ance is due to Vitamin A denciency. MARK 

_R GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEKGVAI0 B M O I t J I M f t l l 

Barskis Furn i ture House, Inc. 
•VMM MOMM o r l O T FCRMTCHM" BINOM U M 

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

_ _ _ 

file:///akstas
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Giesme malšina vargo pajautimą, suramina, gaivina ir kelia mūsų sielą aukštyn. Giesme jungia žemę su Dan
gumi. Giesmes garsai minkština kiečiausias širdis, ir žmones jų įtakoj darosi geresni. Taip, giesme, tai stebuklin
ga žmogui suteikta dovana, kuria, deja, ne visi naudojasi. - ČESL. SASNAUSKAS 

Trumpas Supažindinimas Choru, 
Dalyvaujančiu Pirmojoj Daino šventei 

Gimimo Panelės Šv. para
pijos choras yra jauniausias 
Chicagoj. Lietuviams {steigus 
parapiją ir pasistačius bažny
čia, žinoma, neapseita ir be 

siuntimą nuoširdžiausios mal
dos Visagaliui. Lietuviškas 
mišias choras dažniausiai gie
da per 12 vai. mišias šv. 

Be bažnytines muzikos, cho-
choro. Kadangi j Marąuette» ro repertuare yra daug tau-
Park buvo išsikėlė gyventi tinių, liaudies dainų ir kelios 
daug ir buvusių choristų ki
tose parapijose, tai nesunku 
buvo sudaryti gerą chorų. 

Chorvedžiu vra umzikas 
B. Janušauskas, apie kurį ga 
Įima būtų labai daug parašy 
ti, nes tai vienas seniausių 
vargonininkų Chicagoj, daug 
metų vargonininkavęs Šv. Jur 
gio parapijoj ir vienas ga
biausių muzikiį-ehorvedžių. 

Gimimo Panelės Šv. para
pijos choras yra didelis ir 
balsingas. Nei vienas parapi
jinių chorų Chicagoj neturi 
tiek solistų-čių, kiek vis cho
ras. Kam nėra žinoma chor
vedžio žmona Marijona Janu
šauskiene, kuri savo išlavintu 
balsu yra punšus ne vienų 
dienraščio " D r a u g o " koncer
tų ir kone kiekvieną didesnį 
parengimą. Žinomos solistes: 
Ona Juozaitienė, K. Miekaite-
Skelly, Harriet Lukas, A. 

operetės. Pastaroji choro ope
retė "Sylv ia" buvo atvaidin
ta, galima sakyti, profesona-

j liškai. Choras kasmet suren
gia po du vakarus-koncertus. 

Choro nuoširdžiu rėmėju 
yra klebonas kun. A. Baltu
tis (kairėj) ir vikarai kun. A. 
Katauskas (dešinėj) ir kun. 
Lukošius, kurio nėra šiame 
atvaizde. Dešinėj antroji sėdi 
dainininkė M. Janušauskienę, 
vidury chorvedis B. Janušaus- Gimimo Paneles šv. parapijos, MarąueHe Park, choras, vedamas muz. B. Janušausko, 
kas Pirmoji iš kairės sėdi K kuris stropiai ruošiasi Pirmajai Dainų Šventei, būsimai balandžio 21 d., Ashland Blvd. Au-
Mickaitė-Skelly, antroji Auta- * « ™ . P r i e A s h l a n d Buolevard ir Van Buren St. 
nina Poška, žymi choro vei
kėja, laikraščių bendradarbė 
(baigusi žurnalizmo kursus). 
Šeštas — J. Stanislovaitis, 
choro kasininkas, ir paskutinė 
Teresė Raštutis, choro sekre
torė. 

^Antroj eilėj: Emily Prose.-
vičius, Bernice Roman, Blan-
che Ruzinskas, Aldona Maro-

Gendrimas, J . Samoška ir ki-L*as, Sonia Bartkus, Joan Bal
ti taip pat yra choro nariai, jciūnas, Albina Miksas, Hattie 

Savo repertuare choras tu- ' Lukošius, Elda Roman, Hat-
ri keliolika mišių ir daug 
giesmių, kurias labai gražiai 
ir jspūdingai gieda bažnyčio
je per sumą ir 12 valandą 
mišias. Be to, vienatinis, tu r 
būt, choras Chicagoj, kuris 
dviejas mišias gieda lietuviš
kai (S. Šimkaus ir J. Žilevi
čiaus). S. Šimkaus mišios pa
rašytos didžiojo karo metu, 
pašvęstos lietuviams išbėgu
siems iš savo tėvynės į įvai
rius Rusijos kraštus, nepasi
žymi dideliu muzikaliu gudru
mu, kokius prasimano kiti 
kompozitoriai, kad kuriuo 
nors būdu pasirodytų origina
lesni savo kuriniuose, tačiau 
jos daugiau negu kitos suke
lia jausmus. Giedant jas taip, 
ir jauti lietuvio skaudų liki- j 
mą — karo ištremtą iš savo j 
tėvynės, savo pastogės ir, 

tie Lesčauskas, Josephino Bar 
dauskas, Helen Druktenis. 

Trečioj eilėj: Margaret Pet
kus, Anne Jerukaitis, Cather-
ine Jurgaitis, solistė Ona Juo
zaitis, Irene Jasiūnas, Stella 
Mosteika, Estelle Rajauskas, 

Emily Žukas, E. Vilkis, Ju-
lia Sudeikis, Estelle Paukšta. 

Ketvirtoj eilėj: D. Janus, 
Sophie Juodis, Bernice Nik-
sas, Josephine Davidonis, M. 
Martinkėnas, A. Stuglis, solis
tas A. Gendrimas, Z. Jonavi-
čius, Phillis Pechukas, Estelle 
Ribikauskas, Theresa Supavi-
čius, Estelle Lukošius. 

Penktoj eilėj: J. Janušaus
kas, A. Kasmauskas, S. Petra
vičius, solistas J. Samoška, E. 
Norbut, C. Birgelis, L. Šimu
tis, Jr., J. Skelly, J. (Armalis, 
B. Katauskas. 

Dėl svarbių priežasčių ne
dalyvavo nuotraukoje: Irene 
Pleiris, Anna Mayers, Sue 

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
ties valdyba susirinkimo vie
tą pakeitė. Taigi, susirinki
mas įvyks kovo 31 d. ne Auš
ros Vartų parapijos salėj, bet 
Gimimo Panelės Šv. parapi
jos salėj, Marąuette Park, ir 
ne 2 vai., kaip buvo garsinta, 

Katalikai! Skaitykite vien 
katalikiškus laikraščius. 

CLASSIFIEP 
P A R D A V I M O TAVERNA 

Visas arba pus*. Priimsiu nartneri. 
Apgyventa visokių tautu. Kampinis 
namas su 6 kambariais pagyvenimui. 
Renda nebrangi. Noriu parduoti 
greitai ir pigiai, nes turiu kita. biz-
nj. J 

MARY BALCAITTS 
««00 S. Morgan St. 

PARDAVIMUI KRAUTUVĄ 
įvairenybių tr smulkmenų krautuv* 
pardavimui. įvairus stakas Nėra 
skolų. Jsteigtas 10 metų. Pagyveni-
mul kamgarial užpakalyje. Priežas
tis pardavimo — senatvė. Agentai 

ibet l y b i a i l'.dJ. F o S U S i r i n k l - .nepageidaujami. Atsišaukite: 2511 
/ " . . . v , West 63rd Street. ClUcago. P i l n o s 

mo 1O3-II kuopa žada a t s t o - , Z Z ~ T Z ' . m 
J . v . * ^ RENDON KAMBARIS 

VUS p a v a i s i n t i . jRendon gražus kambarys, geroj a-
_ . v . . I Pielinkeie. Atsišaukite: Tel. Rep«ib-
Biuo prašau visų kuopų at- ! siųsti atstovus į šj susirinki 

mą. 
PARDAVIMUI BIZNIS 

Saldainės, Ice Cream. Pop Coni ma* 
CUkln-ot/vrin*'S I n a ' smulkmenai, žurnalai, cigare-

, i i v W i i u a l t a | y r a ir n a R yvenimui kambariai. 
1855 West 51st Street 

m 

: 

H 
: 

Pranešama, jog nesuranda
ma Richard C. Oehlert, kuris 
dingo laivo sprogime. (Aerae 
teleplioto) 

PIRMYN SU PREZIDENTU 
ROCSEVELIli iR NAUJA DALYBA 
Kad sustiprinti Demokratiją, įvykdinti Socialinę ly
gybę, ir užtikrinti žmonijai gerovę BALSUOKITE 

Balandžio 9tę d. Demokratų Primary 
Balsavime 

UŽ PREZIDENTO ROOSEVELTO NAUJOS DALY-
BOS ŠIUOS KANDIDATUS: 

HARRY B. HERSEY — Demokratų Kandidatas į 
Gubenatorius 

WALTER 0RLIKO3KI — Demokratų Kandidatas 
į Congressman at Large 

ADOLPH J. SABATH — Demokratų Kandidatas j 
Ward Committ©:man 21-mo Wardo 

MATT FRANZ — Deacokratų Kandidatas į State 
Representative 

JAMES POLODNA — Demokratų Kandidatas į 
State Representative 

Šie Kandidatai yra indorsuoti Reguliares Democratic 
Organizacijos, kuri eina kartu su Prezidentu Roose-
veltu ir jo pastangomis pagerinti žmonių būvį. Dide
lis skaičius balsų už šiuos kandidatns padės Preziden
tui nuspręsti ar vel stoti kandidatu j Prezidentus. 
ADOLPH J. SABATH yra Congressmanas iš 5-to Dis-
trikto ir 21-mo Wardo ir yra Seniausias Amerikos 
Kongreso Narys ir dešinioji Prezidento Roose velto 
ranka Naujos Dalybos. 
MATT FRANZ- tarnavo Valstijos Legislaturoj iper il
gus laikus ir yra geriausiai susipažinęs su tuo darbu 
ir su žmonių reikalavimais savo 15-to distrikto. 
JTM POLODNA yra labai darbštus, gabus žmogus vi
siems gerai žinomas 15-me distrikte ir gerbiamas už 
savo gera būda. J i s yra indorsnotas reguliares 21-mo 
Wardo ir visos Demokratu Organizacijos. 
15-tas Senatoriškas Distriktas randasi tarpe Canal 
St.. Hoyne Ave.. ir 16th St. ir Blue Island Ave. 

Taigi, visi jieškantieji trisybes ir žmoniškumo val
džioje ir progos geresniam būviui balsuokite už šiuos 
kandidatus ir padėkite Prezidentui Rcoseveltul atsie
kti aukšto idealo — įvykdinti Socialę Apsauga ir pa
gerinimų Darbo Žmonėms. 

Trumpulis, A. Trumpulis, So-
phia Vaičius, Stella Gudaitis, 
Christina Pilkis, Irene Ra
kauskas, Sophia Giržadis, A. 
Kishkunas, J. Grasinskas, E. 
Birgelis ir J . Žukas. 

Repeticijas choras laiko kas 
penktadienį, parapijos moky
klos muzikos kambary. 

Choras ne tik pasiryžęs da
lyvauti Pirmojoj Dainų Šven
tėj, bet taip pat ir pasidar
buoti, kad toji lietuviškos dai
nos iškilme kuogeriausiai pa
sisektų. Visi choro nariai tu- -LKlVoA CJllCagO 
ri tikietų. Savo kvota — socrApskr. Susirinkimas 
tikietų choras žada pilnai iš-. p r a e į t am Liet. R. K. Susi-
parduoti. Į vienymo Amerikoj Chicago 

Svarbus Draugo 
Agentų ir Vajininky 
Susirinkimas 

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

Administracija 

Vokiškoji krašto vadovybe 
liepė nuimti Zigmanto vardo 
varpą, iš Krokuvos katedros 
bokšto. Šis varpas 1520 m. bu
vo nulietas iš patrankų, ku
rias Zigmantas I buvo užėmęs 
Moldavijoj. Varpas skambin
davo tautos šventėse ir iškil
mingomis dienomis. 

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

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

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

PARDAVIMUI ftKIS 
60 akerų ūkis, gera žemė Ir bu-

dinkai. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik S2.000. Atsi
šaukite numeni 3251 Po. Emerald 
Ave., Chicago, 111 Tel. Vlctory 4181. 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis, 6 ir 7 kamb., garo 
apšildomas; 2 karu medinis garą-
džius; arti 77th ir Green St Turimo 
parduoti už labai žema kainą, tik 
$6.300; $1,600 {mokėti, balansą kaip 
renda. H. J. Rbihm. 9114 South 
Ashland Ave.. Chicago, IIlinoK . . 

Padėti Pinigai kas Menes} iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nao 1 Dienos. 
TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 31/2% °* I š 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namu. 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

azul 
LOAN ASSOOIATION 

©F CHICAGO 
JUSTTN MACKIEWICH, Pres . 

Chartered by U. S. Gtovernmeut 
8AVINGS PEDERALLY 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUB 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 5 p. p. TrečbuL: 9 11d 12:00 p. fteštad.: * iki 8;00 v. V. 

Užlaikome pilną eilę vyriš-1 

kų marškinių, baltų ir mar-' 
gų, visų mierų. Taipgi tu-' 
rime didelį pasirinkimą ka
klaraiščių (neckties). 

BRIDGEPORT KNITTIN6 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
STMANO DAUKANTO FFDERAT, 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of C+»*ea«o 

2202 West Cermak Road 
TEL,. CANAL. 8887 

Ren. J. Kazana nekas. Raštininką* 

,REAU ESTATE 
Oera proga sumaniam žmogui Par
duosiu, mainysiu arba iSnomunsfu 
eeram imoeral bizniava namą.. V1<»-
ta erera. tinknma d^i taverno ar ki
tokio biznio. Kreipkitės adrpsu: 1801 
South r>lst Ave., Cicero. Illinois. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 
Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVIMUI NAMAS 
S aukStų mūrinis namas. 3 fletai 
po <? kambarius; 2 karu mūrinis pa-
radžius: randasi ant 23rd Place. ne
toli bažnyčios. AtfHSaukite: B. R. 
Pletkievvicz, 2608 West 47th Street. 

PARDAVnCTI REAL ESTATE 
200 akeriu ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6,000.00 
9 parvvenimų, po 4 kambarius, na
mas $8.000. 
Marouette Parke bun*alow $5.000. 
Atsišaukite: 7252 R. Claremont Ave., 
tel. PROspcct 4039. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marquette Parke parduodamas 7 

kambarių bung*alow už puse k t t 
kainavo pastatyti. Visur ąžuolu ap
taisyta. Karšto vandenio šiluma. $7% 
pėdu loas. 7004 So. Fairfield Ave. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tuojau turime parduoti pilnai įreng
tą taverną. Tel. CANal 5976. Adre
sas 2259 West 23rd Place. Chicago. 

PARDAVIMUI N A l f ^ S 
Pardavimui 8-fletu namas Bridg«-
porte. Atsišaukite: Kazimieras I A I I -
#»f»i« MM <3nntb ^JTulliMv « t r » ^ t 

NAMIT VERTĖS IR RENDOS KYIi^ 
1 Pirk Dabar — Nuosavybę — Laimėsi 

'U WILL U K E US" 

4030 S. Archer Avet, Chicago, III. 
Phone: VIRglnia 1515 

ANGLIŲ 
KAINOS 

ŽEMESNES 
PERKANT 

IŠ 

ROSELAND COAL CO. 
343 W. 107th Place 

TeL PITLLMAN 6776 
Tumonis ir Sūnai, Sav. 

Mūrinis namas, 2 po S. Ir 3 kamb 
beismonte. Randasi naujoje apielin-
kgje, Chicagro U w n . Kaina tik |7,-
800. 

11 f I. moderniškas mūrinis namas, 
randasi Marquette Parke. Rendų 
$5.184 į metus. Kaina tik $28,500. 

8 fl. moderniškas mūrinis namas. 
Randasi Marąuette Parke, kaina tik 
$23,500. 

4 fl. gražus mūrinis namas, ran* 
dasi Marąuette Paxke. Kaina tik 
$12,500. Jmokėt $5000. 

2 fl. p.-> 6 kamb. moderniškas mū
rinis namas, randasi Marquette 
Parke, kaina trumpam laikui tik 
$8.800. 

Publičnas garadžius ir automobi
lių pardavimui kamb., randasi ge
roj vietoj ant Western Ave. Kaina 
tik $12.500. 

Bungalows 6 arba 5 kamb. gra
žiai atrodo, tr pigiai parduodame 
su mažu {mokėjimu. Pamatyk nesi
gailėsi. 

Biznio namas. 4 Storai ir 4 fl 
Randasi Marąuette Parke. Pirmiai 
kainavo $73,000, o -dabar tik uJ 
$20.500. 

Platesniu informacijų kreipkite* 
pas įgaliotini; 

K. J. M A C U — M A C I U K A S 
2346 W. 60th 8t. 2 lubos 

Pro«5T>eet 814u 
PARDUOSIM ARBA MAINYSIM 
4 fletų mūrinis namas, $3.950. 
4 fletų medinis namas. $1.350. 
Medinis coltage — 6 kambarių, 

už $3,000; cash $1.000. 
Naujas mūrinis bungalow, oetogan 

front, $5,500; $1,500 cash. 1 
13 fletų naujas mūrinis namas, 

$16.500. 
9 fletų mūrinis kampas, $14.000. 
6 fletų naujas mūrinis namas, — 

$12.500. 
Teisingas patarnavimas. 

Chas. I r n k h (Urnikas), 2500 W e * 
63rd St., 2nd Ooor, Phooe Prospect 
0025. -


