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i VOKIETIJA IR ŠVEDIJAI GRASINA 
Atrodo, jog Vokietija, pa

ilsėjus po karo įlenki joj ir pa 
si džiaugus nugalėtojo lau
rais, pradėjo naująjį "žaibo 
karną", šį kartą Danijoj ' ir 
Norvegijoj. 

Negalima sakyti, kad šis 
Vokietijos manevras būtų bu
vęs nelauktas. Juk niekam ne 
buvo paslaptis, kad žymiau
sią žaliavos, ypač geležies da
lį Vokietija gaudavo iš Nor
vegijos. 

Bet, staiga Anglija ir Pran 
cūzija nutiesė minų tinklą 
Norvegijos vandenyse, kad su 
laikytų reikmenų siuntimą 
Vokietijon. Norvegija pareiš
kė protestą, tačiau Anglija at 
sakydama pareiškė, kad ji pa 
siruošus ateityj pravesti dar 
tvirtesnę blokada. 

• I r štai po 24 valandų įv^-
ko neišvengiamas — Vokieti
jos blitzkrieg. Danija pasida
vė, nes jai buvo užtikrinta 
nepriklausomybė. Švedija lai
kėsi nuošaliai ir ramiai. Nor
vegija pasiipTiešino. Tačiau 
po šešių valandų Vokietija 
užėmė svarbiausius Norvegi
jos uostus — Egersund, 
Throndheim, Bergen ir sosti
nę Oslo. 

Šiuo žemėlapiu rodoma santarvės karo laivynų veiksmai 
Norvegijos pakrantėse. Anglijos karo lordas Churehillis tvir
tina, kad vokiečių karo lavai bus išblokšti iš jūrųj* (Acine). 

VOKIEČIAI DANIJOJE 
TURI SAAVO MAISTĄ 

BERLYNAS, bal. 12. — Į-
siveržusi Danijon vokiečių 
kariuomenė, kaip sužinota, su 
savimi pasiėmė tonus sviesto 
ir kitų maisto produktų, ne
paisant to, kad Danij a turi 
sviesto ir kitų produktų iper-
viršį. 

Naciai aiškina, kad vokie
čių kariuomenė negali vartoti 
danų sviesto ir kitų maisto 
produktų iki bus padaryta su 
Danija atitinkama sutartis. 

Iki to laiko, anot nacių au
toritetų, vokiečių kariuome
nei Danijoje maistas bus 'siun 
čiamas iš Vokietijos. 

Šiuose įvykiuose žymu nuo
stabus Anglijos ir Prancūzi-

NORVEGŲ KARALIUS 
VOS IŠSISUKO 
^STOKHOLMAS, Š 'edija, vais išvykus kitur, už kelių 

bal. 12. — Vokiečių lakūnai 
keletą kartų bombardavo El-
verum, Norvegijoje, kur buvo 
nusikėlęs karalius Haakon .-u 

jos nepaslankumas ir nepajė-'savo vyriausybe. Keletas ašis I 

gumas skubiai orientuotis. Ai 
šku, kad šio manevro Vokieti
ja nepravedė viena diena. 
Tam reikėjo planingo ir ilges 
nio pasiruošimo, kariuomenės 
sukoncentravimo. Negalėjo gi 

menų užmušta ir sužeista. 
Bombarduotos ir apylinkės. 

Karalius su vyriausybe ir 
kai kuriais parlamento na
riais buvo nusikėlęs į Nyberg-
sund. Bet ir tenai nerasta ra 

Anglija ir Prancūzija to ka- m ios vietos. Jam su palydVano brolis, 
riuomenės koncentravimo ne
pastebėti. Kodėl jos leido Vo 
kietijai taip lengvai įsibrauti 
Skandinavijon — sunku pa
sakyti. Tiesa, šiuo tarpu An-

miiratų vokiečių lakūnai ėmė 
bombarduoti Nybergsund. 

Kol kas nežinoma karaliaus 
ir vyriausybės buveinė. 

Sužinota, vienas vokiečių 
kariuomenės dalinys specia
liai paskirtas sugriebti kara
lių ir jo vyriausybės narius. 

Norvegų karalius Haakon 
yra Danijos karaliaus Christi 

BRECKINRIDGE PATARIA 
SKELBTI KARĄ 

NEW YORK, bal. 12. — 
Pulk. Henry Breckinridge, 
prezidento Wilsono laikų bu
vęs sekretoriaus padėjėjas, 
patari a J . A. Valstybių vy
riausybei be jokios atodairos 
paskelbti karg, Vokietijai, jei 
naciai po Norvegijos kėsintų
si užimti dar ir Islandiją ir 
Grenlandiją, jt 

Anot Breckinridge, jei tie 
nacių žygiai būtų ignoruoja
mi, Amerika prarastų saugu
mą Atlantike ir tas reikštų ei 
vilizuoto pasaulio laisvei pa
baigą. 

SKAGERRAKE VYKSTA 
LAIVYNŲ KAUTYNES 

Tūkstančiai vokiečių lavonų 
iškeldinta Oslo mieste 

BRITAI SULEIDŽIA POVANDENINES 
MINAS KATTĘGATO SĄSIAURY 

LONDONAS, bal. 12. -
Žiniomis iš Stokholmo, Vokie
tija pareikalavusi Švedijos vy
riausybės kad ji leistų savo 
teritorijomis vokiečių kariuo
menę siųsti Norvegijon. 

STOKHOLMAS, bal. 12.— 
Pranešta, didelės karo laivy
nų kautynės vyksta Oslofjor-
do pietuose ir Kattegato są
siaurio šiauriuose. Švedijos 
pakrantėmis girdimi patrankų 
baubimai ir visur plačiai ma
tomi debesys dūmų. 

TURKAI GRIEBIASI 
ATSARGUMO 

NORVEGAI SODIEČIAI LENKAI GELBĖSIĄ 
PADEDA KARIUOMENEI -NORVEGAMS 

STOKHOLMAS, Švedija, 
glija ir Prancūzija, lyg ir de- bal. 12. — Gauta žinių, kati 
da pastangas Norvegijai pa-' Norvegijos sodiečiai jungiasi pranešė, kad jos Prancūzijo-

PARYŽIUS, bal. 12. -
Tremtinė lenkų vyriausybė 

je sudaryta ir apmokyta ka
riuomene bus pasiųsta Norve-
gijon vaduoti tą kraštą nuo 

dėti, bet jų nuoširdumu šian- su norvegų kariuomene ka 
die jau sunku tikėti. Gali įvy- riauti prieš įsiveržusius vo 
kti kas įvyko su kitomis An- kiečius. Sodiečiai p r i i m a se 
gi i jos ir Prancūzijos ūžta- nus ir kitus turimus šautuvus, | vokiečių apnykimo. 
riamomis valstybėmis — ir buriasi į kuopas ir vyksta kol Lenkų informacijų biuras 
Norvegija gali būti įtraukta vų laukan. Daugumas šių gy- pažymi; 
Vokietijon. Tada, žinoma, An'nėjų apsitaisę darbiniais drau
gi i jos ir Prancūzijos ponai bužiais. Jie telkiasi pildyda-
pareikš gilų apgailestavimą, mi karaliaus atsišaukimą vi-
na — ir tuo viskas baigsis. 
Bu*s grįžta prie sėdėjimo prie 
Siegrfrido linijos. 

Kaip ten bebuvę šis nauja
sis Vokietijos žygis įnešė 
daug komplikacijų Europos 
padėtyj. 

Šalia savo manevrų Skan
dinavijoj Vokietija patiekė 
reikalavimų Vengrijai, Jugos 
lavijai ir Bulgarijai, kad tos 
valstybės pavestų visą judė
jimą Dunojuj Vokietijos kon
trolei. 

Tuo pat laiku Rusija kon
centruoja kariuomenę prie 
Besarabijos. 

somis priemonėmis ginti tė
vynę. 

Kai kur vokiečių karinome 
nė ne tik sulaikoma, be4 n' at
bloškiama. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

Sąryšyj su Lietuvoj ruošia
momis Ateitininkų 30 metų 

gyvenimui paminėti iškilmė
mis Amerika iškelia įdomų 
pasiūlimą: "kad amerikiečiai 
lietuviai ateitininkai šią su
kaktį atatinkamai atžymėtų. 
Gal būtų įmanoma New Yor-
ke ar kitur šią vasarą suva
žiuoti tuo pat laiku, kai Vil
niuje ęvyks Ateitininkų didy
sis 30 metų kongresas:" 

Būtų labai pravartu ir rei
kalinga, bet ar įmanoma — 
reiktų plačiau pasitarti. 

a Atstatytos lenkų kariuo
menės daliniai pirmąjį kartą 
imsis aktyvų žygių kariniuose 
veiksmuose greta santarvės 

IR VENGRUS IMA BAIMĖ 

BUDAPEŠTAS, bal. 12. — 
Čia gautas balandžio 9 d. lei
dos Hitlerio laikraštis Voel-
kischer Beobachter, kuriame 
atspaudinta būsimos pietryti
nės Europos dalies žemėlapis. 

Vengrai randa, kad buvu
sios Čekoslovakijos provinci
ja Rusinija, kurią Vengrija 
turi apvaldžius, įtraukta Slo
vakijos sienosna. Vadinasi, tą 

STOKHOLMAS, bal. 12. -
Gauta žinių, kad j vokiečių už 
imtą Norvegijos sostinę Oslo 
šiandien atvežta daugiau kaip 
3,000 vokiečių karių ir jūri
ninkų lavonų, kuriuos švedai 
išrankiojo iš jiiros pakrančių. 
Be to, atvežta į Oslo ir šim
tai vokiečių sužeistųjų. 

LONDONAS, bal. 12. — 
Britų minininkai pereitą nak
tį Kattegato šiauriniam gale 
jūron suleido -daug povande
ninių minų, kad uždaryti ten 
vokiečiams kelią į Oslofjordą. 

BERLYNAS, bal. 12. — 
Britai okupavo Danijai pri
klausančias Faroe salas At
lantike. Naciai tvirtina, kad 
britų vyriausybė ruošiasi per 
tas salas bėgti į Kanadą, kai 
jai Anglijoje pasidarys karš
ta. 

NEW YORK, bal. 12. — 
Pagauta iš Romos skelbiama 
radijograma, kad visi Itali
jos prekiniai laivai tuojau grį 

BRITAI SKANDINA 
NACIŲ TRANSPORTUS 

STOKHOLMAS, bal. 12. — 
Britų karo laivai Ka.ttegate, 
Švedijos pakrantėse, užpuolė 
11 vokiečių didelių transpor
tų, kuriais Norvegijon buvo 
siunčiama dešimtys tūkstan
čių vokiečių kariuomenės. 

Iš visų tų transportų tik 
vienas išsivadavo. Kiti 8 nu
skandinta, o 2 sugadinta, ir 
pakrypę į šonus. Daugumas 
vokiečių kanų žuvov— prigė
rė. Tik nykią jų dalį švedai 
išvadavo. 

Anot švedų, aiškiai nenus
tatyta, ar britų karo laivai 
ar povandeniniai laivai trans 
iportus užpuolė. Per k^etą 
valandų be mažiausio pasijai 

.Įėjimo transportai buvo plie
kiami patrankų šoviniais ir 

ISTANBULAS, bal. 12. — 
Turkų vyriausybė vakar įsar 
kė savo spaudai nutraukti vi
sokius užpuolimus prieš Voh 
kietiją, kas ilgą laiką buvo 
vykdoma. 

Autoritetai pareiškia, kad 
Turkijos pagrindinis nusista
tymas — draugingumas su 
Britanija ir Pranciizija, ne
keičiamas. Tačiau šis draugin 
gumas negali turkų įtraukti 
karan, išėmus tai, jei pačiai 
Turkijai būtų rimtas pavojus. 

Bet autoritetai neišaiškina, 
kokiais sumetimais jie įsako 
spaudai nutraukti atakas 
prieš nacius. 

\ 

torpedomis. Skęstantieji vo
kiečiai nevaduoti. 

Jūros bangos šimtus lavo
nų išplukdina į Švedijos pa
krantes "Goteborgo apylinkė
se. 

Transportus lydėjo k V, i vo
kiečių torpediniai laivai. 
Nežinia kur jie dingo britam? 
užpuolus. 

Hitleris paduoda i ž t u I t a l i 3°n 

BUKAREŠTAS, bal. 12. — 
Vokiečių žiniomis, Rumunija 
ir kitos Padunojaus valsty
bės jau esą pripažinusios Vo
kietijos reikalavimą saugoti 
Dunojų nuo britų agentu sa
botažo. 

Motinai Marijai 
Suteikta Paskutinis 
Patepimo Sakramentas 

Balandžio'11 d. Šv. Kazi
miero Seserų generalinei vir
šininkei, Motinai Marijai, su
teikta Kristaus Paskutinio 

\ Patepimo Sakramentas. Ba
landžio ;10 d. Motina Marija 
parvežta iš ŠV. Kryžiaus ligo
ninės į Šv. Kazimiero vienuo
lyną. 

Teikiant Paskutinio Patepi
mo Sakramentą apie šimtas 
sesučių su žibančiomis žvakė
mis rankose kalbėjo Visų 
Šventųjų litaniją. 

Kadangi Motinos Marijos 
siela artėja skubiai prie Kri
staus, savo Sužiedotinio, ir 
kadangi Motinos Marijos dar 
buotė Amerikos lietuviams di
di ir garbinga, tad pravartu 
už ją pasimelsti ir prašyti 
Dievo jai šiuo laiku reikalin
gu malonių. 

NACIAI GRASINA RŪMU 
NAMS KITIEMS 

provinciją, 
Slovakijai. 

Vengrai negali ,s»pra,ti k o ' K A V O K I E Č I A I S A K O 
panašaus ir sako, kad, *LI 
tai yra nacių klaida. 

METZ, Prancūzija, bal. 12. 
— Ch. Bielerį teismas nuteisė 
vienerius metus kalėti už tai, 
kad jis nepalankiai kalbėjęs 

dalinių. Norvegijon bus pa- apie santarvės valstybių ka-
siųsti lenkų daliniai, kurie riavimą. Teismas rado. kad 
prieš keletą: savaičių buvo [tos rūšies kalbomis pakerta-
skiriami vaduoti Suomiją". fma gyventojų pakili dvasia. 

BUKAREŠTAS, bal. 12. — 
Vokietija pranešė pietryti
nėms Europos valstybėms, 
kad jei jų kuri savo piekybą 
nuo Vokietijos pasuks Brita
nijos ir Prancūzijos pusėn, 
toks žygis bus laikomas ne-

BERLYNAS, bal. 12. —got i nuo santarvės išnaudoji- neutraliu ir Vokiet'ja prieš 

APIE SAVO ŽYGIUS 
Nacių autoritetai užgina Lon-įmo karo tikslams. 
dono ir Paryžiaus praneši-- Kadangi norvegų vyriausy-
mus, kad būk Vokietijos žy-| bė nežinia kur pasprukus, pa-
giai Norvegijoje neturi pasi- reiškiama Berlyne, ir gyven-
sekimo. Taip nėra, kaip prie-

Ištraukiami amerikiečiai 
is Skandinavijos valstybių 

WASHINGTON, bal. 12. — jau susisiekta »au Vokietija ir 
Valstybės departamentas pa-'gautas jos sutikimas ameri-
skelbe, kad jis imasi žygių iš kiečiams nekliudyti kelionėje. 
Danijos, Norvegijos ir Švedi 
jos ištraukti visus amerikie
čius ir grąžinti juos į J . A. 
Valstybes. 

Jie iš ten bus ištraukiami 
per Vokietiją į Italiją, o iš 
tenai į Ameriką. Tuo reikalu nei bus parūpinti fondai. 

Anot valstybės departamen 
to, amerikiečių (piliečių) yra : 
1,067 Norvegijoje, 1,752 Šve 
dijoje ir 552 Danijoje. 

Neturintiems pinigų kelio-

tai imsis atitinkamų priemo
nių. 

šo skelbiama. 
Vokiečių pozicijos visoj 

Norvegijoj palaįpsniui konso
liduojamos, sako naciai, ir nė
ra nė mažiau'sių galimumų 
santarvei iš tenai vokiečius 
vienaip, ar kitaip pašalinti. 

Pažymima, kad vokiečių ka 
riuomenės siuntimas į Norve
giją nesusiduria su jokiomis 
kliūtimis ir apie karų laivynų 
vykstančius mūšius yra prasi 
manymai. 

Nacių autoritetai toliau pa 
reiškia, kad Vokietija neka
riauja su Norvegija, vien tik 
susimeta tą valstybę apsau- ma*s. 

NORVEGAI ARDO GELE-
tojai (norvegai) negali su ja CINKELIUS IR TILTUS 
susisiekti, nacių padedami S T O K H O L M A S ) b a l 1 2 . _ 
norvegai sudarė naują laiki- ž i n i < ) m i s i g N o r v e g i j 0 8 , nor-
ną režimą. Nežiūrint to, V o - ^ k a r i u o m e n g š i a u r i u l i n k 

kietijos pasiuntinys Norvegi- n u Q Q^Q ^ g e l e ž i n k e l į u s i r 

•jai Kurt Brauer, •sakoma, su
sisiekęs su norvegų karalium 
Haakonu ir turįs su juo pasi 
tarimus santykių klausimu. 

BELGRADAS, bal. 12. — 
Vakar čia iš kelių greitai va
žiuojančių automobilių pas
kleisti lapeliai, kuriais jugos
lavai įspėjami. Pažymėta: 

sprogdina tiltus, kad tuo bū
du sulaikyti vokiečių kariuo
menėj veržimąsi Norvegijos 
gilumon iki bus sulaukta san 
tarvės pagalba. 

ORAS 
CHIQAGO SRITIS. - Šian-

"Nesipriešinkite Vokietijai, die numatoma giedra ir šU-
jei branginate savo laisve", čiau. 
Tarp serbų sukeltas sumiši- Saulė teka 5:13, leidžiasi 

6:28. 
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Bendradarbiams ir soreepondentame rastu nemažina, 
jei neprašoma lai padaryti i: ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto i e n k l v Redakcija pasilaiko sau tsise taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas suli* savo nuo±ixros. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei gal ima rašomąja mašinėis) . 
paliekant didelius tarpiu pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijos 
lalkraštin nededa m o s 

Rimties Valandėlei 

giausius sumanymus. 

Ramina, Bet 
Elta pranešė, kad Lietuvos vyriausybė di

deliu susidomėjimu seka pastaruosius Skan
dinavijos įvykius, bet nemano, kad jie bet 
kokiu būdu palies Lietuvą. 

Ačiū už suraminimą, nes jis šiuo momen
tu yra vietoje. Dabar nerasi sąmoningo lie
tuvio pasaulyje, kuris nesirūpintų Lietuvos 
reikalais. . ^m^M 

Matant, kaip paskutiniais keleriais mejais 
yra laužomos tarptautinės sutartys, kaip y-
ra triuškinamos mažosios valstybės, lietuvis 
negali būti ramus. Jo širdis dreba iš baimes, 
kad ir Lietuvos nepriklausomybė nebūtų pa
smaugta. ,« *.%tA!*,A 

L i g s i c į tiesa, Lietuva buvo laiminga, kad 
ji išiiko nepriklausoma ir dar Vilnių atga
vo, Bet neužmirštame, kad LieJuva yra tari) 
dviejų didelių milžinų, persisunkusių impe-j p a r t i j o s išmintingumo ženklu! 
rializmu ir jau prarijusių v i s * eilę tautų. pirmieji jo veiksmai sugrį-

Dėl to, susirūpinusiam lietuviui yra leng- ^ Amer]kon - ^ ^ ^ pa_ 

idabrinį kunigystės jubiliejų J ^ l T ^ J E ^ ^ J * * * . " * * į * £ 
kūnų priešakyje paliko Sa-

^*'Įdomybes is Vilniaus i***** kalDOS- J»euis duota są-
Jyg& per pusę metų išmokti 

- Susisiekimo ministerija, g k a i t y t į 0 ^ meilXi įšlaįky-
iš Kauno persikėlė į Vilnių- n e g z a m i n u s i r į f f i g y t i p i U e . 

tybę. • . kur jai buvo dar iš rusų lai-
Randasi ža*onių, kuriems kancleriu nuo Vokietijos at- kų didžiuliai rūmai, pastatvti 

rodosi, kad visas pasaulis p n - suradimo. Silpnesniam niekad Vilniaus krašto geležinktliu 
vaiėtų stabtelti pasigerėti jų pagarbos neteikdavo, geriau j direkei jai. Ministerija* persi-
nuveiktais darbais. Puikybė pasakius, mindžiojo po kojo-į kėlimas buvo baigtas vasari' 
kai kada tiesiog niekais pa- mis. Visgi geležinė jo valdžia 15 4, 
verčia gražiausius ir naudin-'žlugo, menkesnio, nužeminto! _ Vilniau* miesto savival

dybėje lenkų okupacijos me
tu dirbo 16(H) tarnautojų. IŠ, 

priešo sunaikinta. -

Skelbimų kainos prisiunčiamos nareik a lavus 
Ealered a s Second-Class Mattcr March SI, įsn 6. at 
Cnlca*o. Illinois L'nder the Act of iūareh 3. 187». 

i i e m e t m i m Š I U R I U I a .uxu^ a «« J U U ^ C J ^ ^ Lietuvos vyriausybė seka Europos įvy 
keturi Chicagus lietuviai kunigai. Kuo. Je- kim yim ximtamu ^ b u d i Bet m e s y ^ tuos 
lonimas Vaičūnas, kum Aleksandras Baltu- į v y k i u s 3 ^ ^ s e k i m e budėkime ir visi dirb
u s ir kun. Jonas Statkus buvo įšventinti ^ 
1915 m. gegužės mėnesyje, o kun. Jonas Klo- j 
ris tų pačių metų gruodžio mėnesyje. 

Šiandien rašome tik apie vieną iš jų, bū
tent apie kun. J. Vaičūna, šv . Antano parap. 
kleboną. Apie kitus parašysime kitomis pro
gomis. 

Šv. Antano parapijos žmones, giliai įver
tindami savo mylimo klebono didelius nuo-

Kai buvęs Amerikos prezi-f Vaikų tarpe dar geriau pa 
dentas Wilsonas grįžo iš Ver- stebima puikybė ir jos įvai-(Ju a 5 ° > r a atleisti, o lietuvių 
sailles po garsios pasaulinės rūs niuansai. Pasitaiko pui-! P«i»»ta. 200. Dabar savi vai 
taikos, jis perdaug buvo aukš kuolis, manąs, kad be jo ne-' d y ^ j e <i"'ba 1430 tarnautojų, 
'jcs nuomonės a$de save ir vi- j galėsią būti jokių žaidimų, j kurių apie 1000 nemoka lie
sus savos partijos narius, pr i -Nor i , kad kiekvienu atveju 
skirdamas Pasaulinio Karo ateitų delegacija jį kviesti, 
laimėjimą, taikos įvykdinimą Vaikai greitai susitaria prieš 

tokį, išskirdami visiškai iš 
savo tarpo, nors vaikas mo-| 
kė.ų gerai lošti. 

Puikybe užsikrėtusiam žmo
gui pagrindinė mintis — 
"Niekas nemoka padaryti, 
kaip aš" . Kvailas toks pro-

— Pratvftlkių kaime, Nemo
kšų valsčiuje, mirė seniausia 
Vilniaus krašto moteris — 
Murauskiene, sulaukusi 115 
metų. Tame pačiame kaime 
gyvena ir kita Murauskų šei
ma, kur vvras turi 105 me~ 
tus, o žmona 103 metus am-
X.' 

ziaus. 
— Šauliai prie Vilniaus 

steigia aviacijos jm&yklą. 

' 1 v u s " , nors geresni, gabesni, 
gal tam pačiam darbui daug 

Enciklikų Sukaktis 
Amerikos katalikų visuomenė jau pradeda 

ruoštis prie garsiosios popiežiaus Leono XIII 
enciklikos 'Rerum Novarum" auksinio ju
biliejaus, kuris bus minimas 1941 m- gegu
žes mėn. 15 d. Ta pačia proga bus minimos 
ir popiežiaus Pijaus X I enciklikos 'Quadra-

pelnus, ryte j rengia jam juDiliejinį bankietą, j g e s i m o A i m 0 „ ^ š i m t m e č i o sukaktuvės. 
Dėl to ta proga ir mūsų dienraštis bent tru- š i l ? enciklikų sukaktuvių minėjimas pra-
putį nori prisidėti prie savo didelio bičiulio ; , l ( n > i | , būsimąjį rudenį. 
ir rėmėjo pagerbime, bent intapai suminė
damas vieną kitą bruožą iš jo gyvenimo ir 
darbų. 

tinkamesni buvo asmenys prie tavimas daug gražių darbų 
šingos partijos. Puikybė ap- panaikina vos pradėjus veikti, 
temdė jam taip svarbų spren- Vieton pritarimo ir piagalbos 
dimą; prasitarus, kad vien jo nuo draugų, puikuolis galuti-
pažiūrų asmenys sąžiningi, pa nai pastebi kaip pakarsta gy-
kirto pasitikėjimą jo tinka^ 
mumu tai aukštai vietai už
imti, taip kad rinkimai bai
gėsi aiškiu pralaimėjimu jo 
parijai. 

venimas, net tie patys pagy
ros žodžiai, dabar kaip vily-
čios taikomos širdin. 

neabejotinai tikra priemo-; 
nė kitam įgristi — būk pui-; 

Atsižvelgiant į šių socialinių enciklikų be
galinę svarbą, ir mes, lietuviai, turėtume la-

Truputį detalių iš kun: Jeronim į ^ e n ™ b i a u įsigilinti į jų turinį. Kolonijų vadai tu 
rasite mūsų bendradarbio A. Skinaus rasi- T<*ų pasirūpinti surengti paskaitų sociali- N e p a p r a s t a V i e š n i a 
ny. Mes jų čia nekartosime. ^ ^ klausimais pasiremiant tomis encikli- j T T ; 

Kun. Vaicūno asmuo yra brangus Šv. An- k°mis. ** abejonės, mūsų veikimo centrai L 1 f r ^ ; y J . . 
tano parapijai ciceriečiams. Brangus dėl to, nusUtys toms paskaitoms programą ir parū- VILNIUb. - - Vilniuje šiuo 

pins medžiagos. Reikalas yra didelis ir svar- metu gyvena Atėnų (G nuki
bus, dėl to atkreipkime į jį savo rimto dė-1 joje) operos soliste lietuvaite 
mesio. 

kad nuo 1&18 metų pavasario jis visa savo : F1** medžiagos. Reikalas yra didelis ir svar 
, . «_ . •_ HTIC rlžl fj\ a.t.]rr*oi r\\ri m o i i i aatre\ r i m t / i tlB. 

energija, visu atsidavimu dirba, vadovauja. 

Puikybė panašiu būdu ne- kus, manyk, kad visi kiti ne
laime užvertė Bismarcką, ku- mokšos, pa:s vienas «si iš
ris save skaitė protingiausiu mintingas. A. B. C. J 

dar plėsti, be kt. aprūpinti I 
duona Vilniaus miestą. I 

Goteborg 

N 

Piešinyj vaizduojama jūroj kovos tarp Anglijos ir Vokieti
jos. (Acme telephoto) 

ii 

Jis pastatė p u o š t ą bažnyčią, mokyklą, kle
boniją, seserims namą įtaisfc ir skt>las jau 
beveik atmokėjo. Visu savo nuoširdumu jis Gerb. kun. Ig. Boreišis šiomis dienomis 
rūpinasi žmonių dvasiniais reikalais: dažnai m i n i kunigystės 20 m e ^ sukaktį, bet ne 25 
kviečia misijonierius, turi daug visokių pa-
maldf^ bažnyčioje, lankosi pas parapijonus į 
namus. J i s rūpinasi ir medžiagine parapije-
nų gerove, palaikydamas ne vien religines, 
bet kultūrines ir ekonomines draugijas, šelp
damas pašalpos reikalingus ir kitus ragin
damas būti duesniais labdarybei. 

Gerb. Jubilijato asmuo yra brangus ir vi
sai mūsų, Amerikos lie.uvių, visuomenei, nes 
j i s iš pat savo jaunų dienų uoliai dalyvauja 
jos veikime. J is dirba A. L. R. K. Federaci
joj , L. Vyčiuose, Liet. R. K Susivienijime, 
Labdarių Sąjungoj, mūsų vienuolijų rėmėjų 
draugijose ir kitur. Už nuopelnus mūsų or
ganizacijoms ne vienos iš jų yra pakeltas 
garbes narių. Kun. Vaičūnas tikrai yra dide
lis rėmėjas lietuvių vienuolijų. Jis j o x s yra 
stambių aukų davęs ir, be to, išau'ilejęs ne
mažai pašaukimų vienuolijoms. Iš jo vado
vaujamos parapijos apie dešimtį jaunikaičių 

m., kaip praėjusio penktadienio laidoj ir šioj 
vietoj buvo rašyta ir po atvaizdu pažymėta. 

Del Spaudos Mažinimo 
"XX Amž." šiuo aktualiu klausimu taip 

rašo: "Štai, visų laikraščių skaitytojai jau 
turėjo progos sužinoti, kad kuro stoka turi 
netiesiogiai atsiliepti ir į spaudą. Visi para
ginti sumažinti puslapių skaičių. Vadinasi, 
skaitytojai, pripratę prie savo laikraščio, ga
li nebegauti tiek ir tokios medžiagos, kiek 
jie kįj tik gaudavo. Nėra abejonės, kad toks 
laktas nei mūsų spaudos, nei jos skaitytojų 
nedžiugina. Mūsų spauda tik metai iš metų 

išėjo kunigais. Tai svarbu ir reikšminga. Ir, žengia į priekį ir jos pažangos kelias yra 

anykštiene P. Karvelienė. Ji 
prieš keletą metų mokėsi Ita
lijoje. Šv. Cecilijos konserva
torijoje, pas garsią prof. Chi-
baudo, pas kurią yra mokiu-
siosi ir Kardeliene, Kalvaity
te, JonuškaitS-Zauniene ir ei
lė kitų Lietuvos operos solis
tų. Ji dainavo su operos tru
pėmis Italijos miestuose ir 
pirmoji lietuvaite buvo pa
kviesta dainuoti Italijos kara
liaus rūmuose. Karaliene ją 
tada apdovanojo brangiomis 
dovanomis. Bedainuodama Ita 
lijoje, ji susipažino su Atėnų 
operos direktorium ir buvo 
pakviesta ten dainuoti, kaip 
retas pietų kraštuose atsiran
dąs mezzosopranas. 

P. Karvelienė Atėnų opero
je išdainavo trejus metus ir 
prieš pat karą parvažiavo į 
tėviškę, o dabar gyvena Vil
niuje. Apie Vi|nių dainininke 

Danijon karininkai susitinka su savo nugalėtojais. (Aime telephoto) 

apskritai, Sv. Antano parapija šiandien yra į dar labai tolimas, ilgas. O tokiais neramiais 
pati gyviausia organizuotosios Amerikos lie- laikais spauda pasidaro dar reikalingesne, 
tuvių katalikų visuomenės šaka. būtinesne ne tik žinioms gauti — jį yra b ū | išsireiškia, kad jis yra lietu-

Kad kun. Vaičūnas yra taurus lietuvis pa- tinâ s įrankis tautą vis tampriau ir tampriau! viams tas pat, kas Roma ita-
trijotas. visi tai žinome. 2ino \ai ir Lietu- jungti tais pačiais džiaugsmais ir rūpesčiais J lams ir A tėnait graikams. Vil-
va, nes jos vyriausybė prieš keletą metų jį 
apdovanojo aukšto laipsnio Gedimino ordi
nu, kurio jis pilniausia užsipelnė. Nebuvo 
nė vieno svarbesni© tautos reikalo, kuriam 
jis nebūt dirbęs ir gausiai aukojęs. Prie duos-

Taupyti ant spaudos kailio, mūsų manymu, 
reikėtų tiktai tuomet, kai kitur ką sutau
pyti yra tikrai sunku arba negalima. Savąją 
spaudą mums kaip tik dabar reikėtų labiau
siai paremti. Tai mes sakome ne kuriais 

numo tautos reikalams ir prie tautinių dar- egoistiniais fumetimais. Kas žino spaudos 
bų nuolat ragina savo parapijomis, pats ro- reikšmę, o apie ją kalbėti būtų perdaug ba
dydamas jiems ir darbštumo ir duosnumo : nalu, tas su tuo sutiks ir be jokių įrodine-
pavysdj. Dėl to toji parapija yra sudėjusi į jimų. Tai viena O antra — jeigu jau sųsi-
Lietuvos reikalams dešimtimis vūkstančių do- . daro tokia padėtis, kad reikia ir sjaiudos 
^ ^ •*[ \ sąskaita taupyti, tai tas taupumas turi būti 

Mūsų dienraštis taip pat yra labai dėkin- labai teisingas visai spaudai padalytas. Tai 
gas gerh. Jubilijatui ui tai, kad jis yra nuo 
latinis ir didelis jo rėmėjas ir labai artimas 
bendradarbis. Reta kuri Cicercs katalikų šei
ma neskaito 'Draugo '. Taip yra dėl to. kad 
klebonas nuolat ir įtikinančiai nurodo žmo
nėms religinės ir tautinės krypties dienraš
čio svarba^ r ^ 

Tad, šiam gabiam klebonui didžiam vi 

būtų antras ir labai kategoriškas mūsų rei
kalavimas. 

Jeigu šiandien spauda yra šiokio tokio 
suplonėjimo akivaizdoje, tai ji vis dėlto turi 
labai pagrįstų vilčių, kad tokia padėtis yra 
tik laikine. Tie, kurie tuo klausimu rūpina
si, ne tik spaudai, bet ir visam mūsų kultū
riniam gyvenimui pasitarnaus, jeigu kaip 

niaus pilis — tai Atėnų akro
polis. Ten, Atėnuose, senovės 
šventyklos griuvėsiai yra na k 
timis apšviečiami prožekto
riais. Čia, Viluiuje, panašini 
apšviečiamos Katedros ko1'-
nos, Gedimino 'pilies bokštas. 
Vilniuje, kaip ir Romoje, la
bai daug bafoko; atrodo, jog 
vaikštai po senąją Romą. Jei 
karas greit baigtųsi, daininin
kė vėl grįšianti į Atėnus. Ruo
šia lietuvišką repertuarą, kad 
galėtų Graikijoje populiarinti 
Lietuvą ir gražiąją lietuvis 
ką dainą. 

VILNIUS. Vilniaus lietuvių 
kooperatyvas "Rūta" jau tu-

fnomienSs veikėjui, tauriam lietuviui pa.ri- galima greičiau pašalins tuos' atsiradusius^! įsteigęs Vilniaus mieste 20 
jotui, nuoširdžiam spaudos rėmėjui jo sidab- laikinius sunkumus ir trumpiausiu laiku su- krautuves ir 12 Vilniaus kr*-
^ f 1 0 J ! ^ e i a U 1 p r 0 g ? b n k i i n e s v e i k a t < » » darys sąlygas mūsų spaudai vėl visu ūgiu šie, viso 32 krautuves. Koo-
ištvermės dar daug, daug metelių taip sek- išsit iest i". 

s 

mm 
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peratyvas savo veikimą, žada i Renow (apačioj).. 
Viršuj: didžiausias Vokietijos karo laivas Scharnhorst sužalotas Anglijos karo laįvg 

^Acme teleolmto^ 
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Šeštadienis, halaml. 13, 1940 B p i u e s s » 

Sveikiname Kun. Vaičiūną Jo 25 Metų Jubiliejaus Proga 

-17 •-- . o r . . .„ įšventintas Į kunigus Sv. Var-
'Vaiciiniu 2i) metai nuo jsven- , _. K r . *:_: . , ,^_ m . . ' do Jėzaus katedroje, Cbiea-

25 Metai Idealų Sargyboje 
šiemet sukanka knn. TT. J . ' 1 9 1 5 ^ ^ ^ ^ » A h " V °« 
Uriinui 25 metai nuo Įšven

tinimo j kunigus. Taigi, jan 
25 metai, kai kun. H. J . V a i - ' * 0 * ' 
•"•finas -stovi Dievo ir tautybės ' Pastoracijos darbe 
idealų sargyboje. p e r t f t ^ „ . Į ^ ^ ^ ^ ^ p a 

Zų met„ ska.e.u ji., sutvarkė, y ^ j ftv. J n r g i o ^ 
dvi dul/.iaus.as hetuv.u para-; B r i d g P p 0 r t e . vikaru p i s <le-
p y a s .r akt.ngai, nuoširdžiai k a n ą k n n . M Krianoiihi* kur 
vadovavo lietuviu organizaei-l t a i p t v i k a n , h u v o i r k „ n 

Albavieius. Taip pat kartu su 
kun. Albavieiu b ivo ipaskirti 
klebonais. 

Nuo 1916 m. rngpiūeio m. 
buvo paskirtas Šv. (Jurgio pa 

joms, daryvavo lietuvių vi
suomeniniame judėjime. 

Knn. Vaieūnas labai rūpi
nosi lietuvių .švietimu ir kul
tūra. Jaunimo lietuvišką auk
lėjimą vykdė per parapijinę! rapijos administratoriumi. Čia 
pradžios, mokyklą ir organi-jjis sutvarkė parapiją, nes pa-
zacijas, gi suaugusius sviete rapijiečiai ir draugijos buvo 
per draugijas, (pamokslus, pas sukilę prieš kleboną, turėta 
kaitas ir spaudą. Kun. Vai-I $107,000 visur išsklaidytos 
f-finas yra nuoširdžiausias lie-' skolos, 
tuviu spaudos rėmėjas; ypa<% Tuoj sutvarkė mokyklą, ga-
geras prietelis " D r a u g o " , ei 
nąs jo bendroves pirmininko 
pareigas jau penkiolika me
tų. 

To garbingo kun. H. J . Vai-
eūno veikimo sukakties pro
ga padariau su juo pasikal
bėjimai i r eia patieksiu dau
giau medžiagos apie jo jaus 
nystę, gyvenimą, darbus ir 
organizacinį veikimą. 

Jaunyste 

vo valdžios mokyklų teises 
duoti vaikams diplomus, visą 
skolą suvedė j vieną vietą ir 
išleido parapijos bonij sumo
je $96,000, iš.puoše bažnyčią, 
įtaise tvorą. Skolos buvo re
guliariai mokamos. Po dviejų 
metų klebonavimo, 1918 m. 
kovo 8 d., buvo paskirtas kle
bonu Ciceroje vietoj kun. A. 
Ežerskio. Kovo 10 d. pradėjo 
eiti klebono pareigas. 

Klebonu Ciceroj 

eių gausiai plaukia aukos vii-; kestra. Bilietai tik 40 centų., tarybos sekretorium. J o pas-
niečiams šelpti. Juos galima gauti pas komi- tangomis suteikta mokytojų 

Kiek Cliieagoj yra buvę y.y- sijos narius: J . Kisinaitę, J., vietos kelioms lietuvaitėms ir 
mesnių svečių iš Lietuvos, vi- Žilvitytę, F. Olbikaitę, S. Mo- lietuvis išrinktas mokyklų pri-
si Ciceroj buvo gražiai priim-j zerytę, M. Daunytę, T. Moc-J žiūrėtojų unijos Cicero ii" 

B(-rwyn prezidentu. 
Išskyrus teisėją Zurį, N. 

Tumavick vra vienintelis lie-

Gerb. Kun. Jeronimas J. Vaičiūnas 

N a u j a bažnyčia ir klebonija 
1925 m. pavasarį pradėta ^ a s : direktorius Šv. Kryžiaus 

statyti nauja, dabartinė, baž- L l 8 o n m e s 

Eina vadovaujančias parei-
r. Kr] 

Pildomo Komite to , 

Cicero P< Z. 
Iš Brockton, Ma$;s. atvyko 

pas kun. Jerome Vauėūną jo 
sesutė Marijona P u l o k i e n e ir 
Puidokienės duktė Marijona 
Jazukeviėienė (Puidokiūtė). 
Abidvi gėrisi gražiomis Cice-

1 ros lietuvių ir parapijos įstai-
i g C l l l l S . J i e d v i ^ ^ k o : "Mes 
| Brocktone kur kas daugiau 

lietuvių turime, bet mes to 
neturime ką jū.s Ciceroje tu
rite. Jūsų bažnyčia neišpasa-
vvtai graži . . - i ' 

kitę balsuoti už lietuvį. 

su visa energija ir orgamza-

Kun. H. J . Vaičūnas gimė 
1882 m. vasario 26 d. Augo 
Plokščių parapijoj — gra
žioj Suvalki jo j ant Ne-I c i n i u sumanumu pradėjo pa-
muno kranto. Ten baigė pra- rapijcs atstatymo ir stiiprini-
džios mokyklą ir dvi klases nio darbą. Čia atvykęs rado 
gimnazijos. į t a i g a motutei -iųi vieną aukštą dabartines mo-
rus, jis turėjo nutrauktf"stu-*[kyklos namo, kur turėjo tilpti 
dijas ir dirbti. Per dvejus;ir mokyklos klasės ir bažny-

X Šį šeštadienį Ciceroje į-
vyksta mokyklų direktorių 

nyčia ir klebonija. Naujos baž A - L ' R ' K' Labdaringoų Są- r i n k h l i a i L i e t uv i a i nepamirš-
nyčios, klebonijos seserų na- * * ftv' K a z i m i e ™ tap imų 
mo pastatymas ir žemės pri- direktorių pirmininkas, <Drau 
pirkimas 'ka inavo $250000.i«° ' b e n d r o v 6 s pirmininku., 

Taip pat buvo kelis metus 
I Moterų Są-gos dvasios vadu. 
Priklauso prie amerikoniškos 
organizacijos K. of C. Cardi
nal Civic Council Ciceroj. 

Vienintelis Cicero 
Lietuvis1 Aukštesnėj 
Tarnyboj 

Lietuviai turėtų remti 
savuosius 

Norbert Tumavick gyvenąs 
Cicero 29 metus išbuvo vieną 
trijų metų terminą Cicero 
švietimo tarvboj ir dabar vėl 
kandidatuoja ton pačion vie
ton balandžio 13 dienos rin
kimuose. 

J a m esant taryboje keletą 
kartų sumažinta švietimo biu
džetas, nors mokytojams al
gos išmokėto? pagal mokyto
jų unijos reikalavimus. Tai 

ti ir p.ivaišinti. Cicero nėra kaiti,' J . Kasulaitį, arba nuo 
užsidariusi savo kiaute, b e t b i l e kuopos nario. 
palaiko plačius ryšius su vi- Nežinau ar ipasakyti sekre-
sais, visiems padeda, visus į- tą, ar ne. Pasakysiu tik lus- tuvis užimąs aukštesniąją po-

: sileidžia pas save ir tas pa- kį. Atsilankę i šokį gaus sur- litikoj vietą visoj apylinkėj. 
j rapijai nepakenkia, bet pade- pryzų surpryzą. Kas tokio , ' Je i jis nebūtų išrinktas, Cke-
i da. Cicero yra pavyzdys dau- pamatysit gegužės 11-tą, Ci-j ro lietuviai netektų atstovo 
į geliui pirapijų. A. Sk. eeroj. MD aukštesnėse sferos-. Tumavick 

kandidatuoja kartu su Mieb-
ael Solar, kuris kandidatuoja 
į tarybos pirmininkus. 

Dalyvauja lietuviu vikime 
Šalia politinio darbo N. T n 

mavick aktyviai dalyvauja i r 
lietuviškam gyvenime. J i s y r a 
nariu Šv. Antano parapijoj , 
Raudonosios Rožės klube, 
S.L.A. ir palaiko Midwest pir 
menybės laimėjusį N. Tuma
vick basketball komandų, kuri 
šį šeštadienį išvyksta į Clevo-
land, Obio, Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenyl>ėins. 

X Mūsų klebonas bažnyčio-j v i e n a s i S r i n H u vienetų vals-

rni -

Buvo išleisti parapijos bonai 
ir tuo išvengta mokėti nema
ži nuošimčiai bankams. Skola, 
pavyzdingai parapiją tvar-

Paskir tas klebonu Ciceroj j kant, greitai mažėjo. Dal>ar 
Cicero Šv. Antano parapija Į 
skolos teturi tik $10,000. 

je pradėjo remontą, valymą, jybėj, kuris n e t i k teikia pa , >™ 
T^ i - i v v« «j ' tnr i invimns net i r sumažina ' mą ii octisiiuti HA nv-\uvj -^. 
Dabar mūfsų liaznvcios vidus; ^ r r u n i m u s , m i n BUIOIUIIIII * 

Kun. Vaičūnas yra gražiai 

gražus, bet dar gražesnė bus 
po padarymo šio remonto. Tai 
bus t ikras siurpryzas visiems. 

X Kun. Jenas Kloris jau 
ge-

čia. Skolų rasta $40,000. Greit 
atmokėta skola ir dar turėta 

j suorganizavęs savo parapijoj; pradėjo vaikštinėti..IKo,]ą 
jaunimą į l i e tuves Vfyč.ius,|rai pri mina. Sako galėsiąs vėl 
Sodaliciją i r C. Y. O. Tų or-j mą kiką kam nors 
ganizacijų sportininkai perJCood boy, Fr. John! 
daug metų laimi pirmas vie-

duoti. Organizacinis darbas 

Dirbant ir kar tu bestudi
juojant H. J . "Vaičūnas dar 
surado taip brangaus laiko ir t a s [v i S k o v o j a dovanas. Cice 
draugijiniam, organizaciniam j m F e d e r a c i j o s skyrius \ r a pa-
darbui. Valparaise prįklanse vyzdmgiausiiis. Taip , 'at ten 

$30,000 grynais pinigais. Tuoj P ™ Lietuvių Literatūros D r - ' i k i a | v a i r i u parapijinių se- !p r a d ' 3 < l a a t ^ v t i r žmogus jau-
pradėta pristatyti antrą aukš- gijos. Per atostogas, esant ^- į nesniųjų draugijų, kurioms' ( V ' i a s i 'lt n o r i s ^ o k t i r ^aiuuo-

taksavimo neštą. 
N. Tuma\ack y ra vienas, 

kuris būdamas pirmuosius 3| 

Mokslus N. Tumavick iš" 
Morton* High Scbool ir 
versity of Illinois. 

Šiuose balsavimuose lietu
viams ne tik proga, bet ir pa 
reiga parodyti savo vieningu
mą ir bal 
Tumavick. 

i i Šį šešt >dienį, balandžio |13 
d., visi Cicero lietuviai bal-

metus taryboj buvo išrinktas' suoja už >'. Tumavick. 

Vyčiy Veikia 
Atėjus pavasariui vi >kv3 

t a mokyklai ir bažnyčiai. 191fi minanjoj , dirbo 'su 
m. rudenį jau buvo at idaryta 'Vyčiais . Dabar yra 

l i e t u v o s j j — t e n k a v a dovaui i . t{- T a i P ' Jaunime! Turėsite 
Lietuvos, ^ ^ oregos pasišokti ir padainuo-

reguliarė *šv. Antano pradžios Vyčių garbės nariu. Teko i f , A u k l J rinkimas ir svečiai n y y ? i ų u t o s k l l o p ( H p a v a _ 
mokykla. Mokyklos pastaty-j nuolatos tenka dirbti A. L. R. Aukų rinkimu Lietuvai su sariniame parengime užvar-
mas atsiėjo $85,000, o jos į-( K. Federacijoj, A. L. R. K. Cicero gali susilyginti tiki dintam "Second Lazy Daisy 
rengimas apie $ir),000. Tokioj Susivienijime, Šv. Kaz. Aka- (\Vorcester, Mass., kur klebo-1 Dance" . Šokiams, kurie bus 
būdu vėl susidarė skolos $65,-Į demijos Rėmėjų draugijoj, n a V o kun. J . J . Jakai t is . Da-' Šv. Antano parapijos salėj ge-
000. Kasmet skola mažinta. | Marijonų Rėmėjv draugijoj, bart in i u metu irgi iš cicerie-1 gūžės 11, gries Revelers ' or-

- metus dirbdamas mokėsi va
karais privačiai pas mokyto
ją J . Ribinską. 

Amerikoje 

1896 m. birželio pabaigoje 
grįžo Amerikon ir sustojo fpas 
brolį Juozą Montello, Mass. 
Č*ia dirbo batų dirbtuvėje 
"F ie lds Sboes Co.» 

Darbas buvo sunkus, per 
dieną teko dirbti dešimt va
landų ir už tai gavo tik vieną 
dolerj atlyginimo. I r po 10 
vai. dienos darbo vakarais 
mokydavosi Po dviejų metų 
darbo batų dirbtuvėje, 1900 
m. nuvyko į Bostoną ir dirbo 
pas siuvėją, Čia jau uždirbo 
daugiau, per savaitę 12 dole-' 
rių. Vakarais iki 1903 m. ru
dens lankė Bowen mokyklą 
(higb scbool). Tada įstojo į 
Ruskin kolegiją^ čia dirbo už, 
valgį ir studijavo. 

Siekia mokslo viršūnių 

Ruskin kolegijoje buvo iki 
1904 m. Pankui nuvyko į Val-
paraiso universitetą, Indiano
je. Čia dirbo už kambarį ir 
Valgį ir kartu studijavo. 1910 
m. baigė kolegiją ir įsigijo 
B.S. ir B.A. mokslo laipsniu-. 

Iš Valparaiso atvyko į Cbica-
gą ir laike kvotimus J . E. 
Quigley arkidiecezijoj į kuni
gų 'seminariją. Išlaikė ir buvo 
pasiųstas į Niagaros universi
tetą, kar tu ir kunigų serumą-1 

rija " O u r Lady of Angels" . 

Joje buvo iki 1915 m., kol bai- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ „ . v ^ _ 
gė studijuoti filosofij, i r teo- ^ m a t o m < ? b k u n . j V a i ( , i f l g v A n t a n o p a r . k l eboną, ir toj parapijoj a u g u s r j * . ^ į o M C T ^ ^ ^ S ^ 
logi j , . f i a gavo M.A. laipsnį.Į b a t e n t : kun. D. Mozeris, kun. A. Valančius, kun. P. Gasiūnas, k u n ^ . Lrba, kun. J . MankeM.iu , n kun. 

Gerb. jubiliatas savo paprastoj linksmoj nuotaikoj. 

I 
D U O D A M E 

J l S f e PASKOLAS 
itf f ? ANTNAMŲ 
*^™ " ^ Dėl Pirkimo — Pataisymo 

INSURED 
Ar Seno Morgičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

T A U P Y K I T P E R 
PASTĄ ^5LT ST. ANTHONY'S 

BUILDING&LOANASSOCIATION 
1500 South 49th Court , Cicero 

Tel. CICero '412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
VU.: WtTO.7~kVtvlrr^e*<*d. • Iki 8 • . • . ; Antr.. Tre&md. • iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 j ^ U 2 PADĖTUS PINIGUs| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $6.000 

Remiate tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

/ 

»\ 

file:///Vorcester


f 

D F A I t O A R ^štadionis, k i l n d 13. 1040 

B TĖVŲ KRAŠTO 
^ : 

* 
•« Dovanos Darbininkams Savanorio Auka l LIETUVIAI DAKTARMl 

Kreidos ir Okio 
Masinu Fabrikai 
Kaune 

KAUNAS (K), šiomis die-

Karo Atbegeliai 
Kraustomi is Vilrvaus 

VILNIUS (K) Lietuvos 
Kaudonojo Kryžiaus atstovas 

•Ori . Unotaa leidimas s t a t v t i i J u r k ū n a s , š i > i n i u s P» i n f»'" '»-
kreidos fabriką. Anksčiau. b u > ° * » * a p ' * k , a r o a t b ^ " 

. - . . .. • . • .. v lių įsKelnua iš Vilniaus i ki-
vo duotas leidimas įsteigti že
mes ūkio mažinu fabriką^ Pra 
mones ir Prekybos departa
mente nurodoma, kad dar vis 

tas Lietuvos vietas. Paprastai 
niekur atbegeliai nėra laiko 
mi dideliuose miestuose. Pa 

! vyzdžiui, Ispanijos pilietinio yra vis a eile sakų, kurioms J r J * 
. . . . . . . . . Jkaro metu atbegeliai ispanai 

reikalingos savos, vietines |- . . . . Z . .. . mones, fabrikai. Vk-i, kas tu
ri tam noro, kapitalo ir rei
kalingo supratimo bei prity-

,. » . ~ vinciioje, specialiai tam tiks-
nmo, gali gauti leidimus to- d J . ' 
, . . * • •• lui .parinktose vietose. Karo kioma įmonėms steigti. j . - -,• - i -i -v , - , • atbegelių iškėlimas is \ įlniaus 

Prancūzijoje, Šveicarijoje, I 
talijoje, Portugalijoje ir kt. 
kraštuose buvo telkiami pro-

jUž Gerus 
i Sumanymus 

Pranešama vokiečių bombos sužalojo Anglijos karo krui-
zeri H. M. S. Rodney. (Ącme telephoto) 

Įstatymas Darbui 
Tvarkyti Lietuvoj 

buvo numatytas jau seniau,'jau po Velykų j Rokiškį ke- tęsti ir provincijoje. Tiesa, 
tačiau iškėlimą 'sutrukdė di-'liami visi buvę kariai. Žydai provincijoje nėra liuksusinių 
deli šalčiai. Užsienyje surink- atbegeliai taip pat keliami į viešbučių su didmiesčių pato-
ti ar nupirkti drabužiai deli įvairius miestelius; jau 800 grimais ir restoranais, bet y-

KAUNAS (E). Ministrų karo veiksmų vakaruose nega-1 jaunųjų žydų "chalucininkų'', ra sveikos, ramios, nors ir 
besirengiančių į Palestinų, e-; kuklios, atbegeliams gyvenu 

KAUNAS (B). Kai kurių 
Įmonių darbininkai, ilgesnį 
laika dirbdami jiems pavestų 
darbų, patiria, kad tas dar
bas galima atlikti daug to
buliau. Tai patyrę kai kurių 
įmonių darbininkai painfor
muoja įmonių vadovybes. 

"Maisto ' ' įmoBtV vadovybe 
savo darbininkams, kurie iš
kels gerų sumanymų darbo 
tobulinimo reikalu, pažadėjo 
skirti pinigines premijas. Da
bar ir kitos įmones susidomė
jo šiuo sumanymu ir skelbia 
mokėsiančios darbininkams 
premijas, jei jų pasiūlymais 
pasinaudojant bus galima dar
bas tobuliau atlikti. 

Vilniečiams 

VILNIUS (K). Viena 
rėjas savanoris, kuris prašo 
neskelbti pavardės, pirmoji 
Vilniuje atsilankymo proga 
vilniečių reikalams paaukavo 
100 litų. Auka perduota mo
kyklų reikalams. 

Telefonas HEMlock 6286 

: OR. A. 6. RAKAUSKAS 
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marguette Rd. 
Oiiso valandos: 

10—12 vai. ryt* 
3-—4 ir b'—8 vai. vakare 

Titi'iatlkuiuLs ir Sekmadieniais 
Susitariu*. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

kas buvo laukta Kalėdoms, 
sulaukta tik Velvkoms. Tad 
orui atšilus, iškėlimas pradė
tas sparčiai vykdyti. Gyvenę 
bendrabutyje ge«W;inkelįeeiai 
atbegeliai jau perkelti į K y-

t? 

Taryba baigia svarstyti svar- | i § j 0 l a i k u pasiekti Vilniam 
bų įstatymo sumanymų, ku 
riuo bus rikiuojamas darbas 
Lietuvoje, kaip numato ir 
Lietuvos konstitucijos 46 ir 
47 straipsniai. Darbo rikia
vimo įstatymais turės duoti 
pagrindus tikslingam darbo 
ir tautos energijos sunaudo
jimui. Šis įstatymas turės 
tikslo paskirstyti laisvas dar
bo jėgas tenai, kur jos bus 
reikalingos, koordinuoti įvai
rius darbus, orientuoti inteli-
gentines jėgas į įpraktiško dar 
bo profesijas, specialiai tvar
kyti moterų darbų, kaip to 
reikalauja bendrieji tautos in
teresai ir naujųjų laikų paty
rimai, įstatymo projekte yra 
numatytas Darbo*, rikiavimo 
departamentas prie. Vidaus 
reikalų ministerijos. 

vakieti. 

Nenoriai keliasi j provinci
jų buv. lenkų Stepono Batoro 
universiteto studentai, kurie 
būtinai nori liktis Vilniuje ir 
kitus kursto. Bet Vilniuje 

bartus. Studentai ir kiti moks-1 jiems nėra kns veikti, o kas 
leiviai keliami į Žagare. Tuo ]* nori mokytis, studijas gali 

INTERNATIONAL LIOUOR CO. 
Savininkas: F R A N K V1ZOARD 

: ^ 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny B o y " 4 Metų Senu
mo Kentueky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

Taipgi reikalaukite 
Lietuviško Krupniko. 

'•• 

geriausio 

500 ELEKTRINIU 
LEDAUNIŲ 

Dideles Mieros Po 

$89.95 IR $114.50 

— o— 
Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančia dieną. 

* > 
— o — 

6246-48 S. California Av. 
Chicago, Illinois 

tel REPnblic 1538 9 

sąlygos. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

featūvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem BanMetani Suteikiam Pa

tarnavimą* 

lilnkMTiM Patarnavimą* Tįsiem* 

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

Tel. Victory 9670 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPEOIAIilSTAS 

OITOMETRICALLY AKIU 
IiIETFVTS 

Kuvlrš 20 metq praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kas ea-
tt priežastimi galvos skaudėjimo, 

i dvaigimo, akių {tempimo, r.srvuotu-
| mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
I trumparegystę Ir tollregystę. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti-
I kiniuose egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančia mažiausias klai-
las. Speciali atyaa atkreipiama J 

1 mokyklos vaikus Kreivos aky* ati 
taisomos 

Valandos: nur« 10 Iki 8 vai. vak. 
Nedeliomis pagal aut artį 

Daugely atsitikimų, akys atitaiso 

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSfcPH KĖLU 
DANTISTAS 

655£ So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki fc> vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal su&itariina 

Akiniai, visokių madų, u i $2.45 
pritaikyti akims, cu. pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop/et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALU1SIS _ 
ttl U l t U* AB IK, uiiiiwU^ur»o"* 

Kamp. lotos (iat. ir 49th Lt 
OiVičO VALA.NiiUi. 

Nuo 2 iki 4 popiet ir i iki 9 vak. 
ir pa^al sutarti. 

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
Tei. Ciceru į i d i . 

__ DR. A. JUKINS 
Vi-aciuvitij 

UYDYTOJAS Iri UtflRURGAS 
250C VVest 63rd Street 

Oi^lSti VALAADUb: 
N uo i — 4 ir nuo 7 — J vakare 

laipgi pagal sut8.'4. 
Ofise telefonas PROspcta 673'/ 
Namų telefccas VlRtinia 2421 

t*±>. kAj.\.L>H Č'M>4 

DR. FRANK C. KWINN 
ot D i Tu^AS IR CHIRURGĄ* 

1651 VVest 47th Street 
Of-lSO VALANDOS: 

2—4 ir '!—&:&) Vakare, 
ir Pagal Sutartu 

Tai Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 , 

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

Šeštadienias: U iki 12 

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

ir akiui m pritaiko 

3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 4irth Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

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

te-L OANai 69011 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:3© T 

ąji pagal sutartL 

DR. F. G. VViNSKUNAS 
i'JttYbiOlAU and SURGEOM 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso Tei Canal 2345 
uiiso Vai. 2 - 4 ix i— V 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
itai tek Caiial 0402 

mos be akiniu. iUiaos vielos kaip > 3 4 0 9 - 1 1 O . H a l S t e d S t . 
pirmiau. ' 
4712 SO. ASHLAND AVE. Tel. YarcL 2151 

TftlAfnnas YARds 1179 

4> 

Jr 

Duodame Nuolaida Už 
Sen^ Ledaunę 

Lengvi Išmokėjimai 
5 Metų Garancija 

JOS F. BUDRIK, 
INC, 

Rakandų ir Radio 
Krautuve 

3409-2! So. Halsted St 
Telefonas Yards 3068 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Uilaikom elektrikinj kabinetą, vėliausios mados akmeaių krosnis, ir 
garo kambarius Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bėsime jūaų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W . 45th St., kampas $ . Paulina St. 
Telefonai BOUlevard MM 

K L A U S Y K I T E 

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

ANTBADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stotiee 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Proicrame dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Gmpe 
ir didele eile kitų radio žvaigždžių. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I. P.—z^^zzzzzzzz 

OR. P. J. BEINAR 1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
&HJ0 6o . Haibtcu btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentwortli 1612. 

Re*. — Yardi S95o 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki y vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti. 

DR. CHARLES SEGAL 
U I D *'i O JAS LB. CHIRURGAS " 
4729 So. AshlanU Avt 

2-trof labos 
CM1CAOO, 1LL. 

Tel MIDway 2880 
C>i<lSO VALANDOb; 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, a u o 2 iki • 
vai. po pielij ir nuo 7 iki 8:30 y. t 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel VARds 0994 
Res. Tel. PLAza 3200 

/ VALANDOS: 
Auo 10-12 \ . ryto; 2-6 ir 7-8 v. vak. 
ftedeliorais nuo 10 iki 12 vai. dieaa. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

: ^ 

Pirkit Naują Buick 
MRDA AUTO SALES AGENTOROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMDSTKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 

^ 

Atstovai: 
KASTAS SABONIS, JOHN RODLN ir FRANK BULAW 

LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

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

tf\ 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOAN& 

Statau visokios rųši- s naujus na 
uiua ant lengvų mėnesiniu lSmo-
kejtnių. Darnu visofcj taisymo da*> 
bą be Jokio cnsh |mokejimo, aa. 
lengvų incmv-lmų i^niokejtm* 
(Išmaunu geriausi atlygiuima k 
Ftre in&umnoe Kompanijų dėl tai
symo apdegusią} namų).- Daraa 
paskolas aut naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo 5 iki 20 metų. Beiknle kn-ip-
lutee prie: 

nVM. 6968 8o. TftLnan A t a 
uvat. Tei. UROveaiU 0017 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. •—4 ir 7—8 rak. 
Ketv. u Nedeuomia •ajutarmi 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
emtlUOLAM and bUUMMOM 

4D45 So. Asbland Avenue 
OJTII?0 VALANDOS: 

Noo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 t a i Tak 
a 

Medeiionus pagal «tart i . 
Jlfica la i . YARua 4787 
Jlamų Tel. P&Oepeet 1888 

leL S A £ d j 6881 
iea: BJ3Mwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Otiao vai. nuo 1—3; nuo 6;30—6 M 
756 VVest 35th Street 

Ofuo Tei VTRginia 0088 
Reaideacijoi tel BEVerly 8M4 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai .: 1—8 ir 6—8:30 P . M 

Nedeliomia pagal •atarti. 

f ai u AHaJ 8188 

DR, BiEŽIS 
• I D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
f aiandoe: 1—3 popiet ir 7—B z. a 

REZIDENCIJA 
0631 S. California Ave. 

Telefoną* AJSPlnUe 7888 

Cel OANal 0867 
Re*. TeL PROipect 066a 

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

Rezidencija 6600 So. Artesiaa Are* 
VALANDOS: 11 v. ryto Uu H popieti 

6 iki 9 vakare 

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

Office Phone Re* and Offiea 
FROapect 1088 8869 8. beants St 
vai: *4\ pp. u 7-8 vak. CAAal 8788 

DR. J . J . KOVVAR _ 
(KOWARSKA8) 

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

TeL YARda 8846 

DR. G. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asffland Ave. 
arta 47tk Btreet 

YaLi nao 9 ryto iki 8 vakaia 
Seredoj pagal *atartt 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Sotitti Archer Av 
AntradiaaiaiA, K*tfirtadi«uali b 

4631 So. Ashland Ave. 
M Y ARd* 8884 

Traeiadieiuai* hj 1 

< 
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WISCONSIN0 LIETUVIU 2INI0S 
Kenosha, Wisc 
Susirinkimai 

Ryt po pirmų Šv. Mišių dv. 
Vardo dr-ja laikys savo su
sirinkimą. Po sumos įvyks šv. 
Onos ir Šv. Petro dr-jų susi
rinkimai. 

Įvairumai 
Ryt diena 3:30 va), popiet, 

Šv. Onos dr-ja rengia jubilie
jini balių ir programą savo 
20 metų gyvavimo sukakties 
proga. 

Po programos bus šokiai 
prie geros muziko*. Įžanga 50 
centų. Parengimas bus Šv. 
Petro parapijos salėj. Rengi
mo komisija nuoširdžiai kvie 
čia visus dalyvauti. 

profesijonalų ir biznierių da
lyvauti pietuose ir paskum pa 
matyti kaip Nash automobiliai 
yra sustatyti. Šiame ir mūsų 
klebonas dalyvavo. 

Po pirmų šv. Mišių ryt apie 
9:15 vai. parapijos salėj, bus 
svečias kalbėtojas. Jisai yra 
kojų gydytojas. Visi jauni ir 
suaugę vaikinai ir vyrai yra 
kviečiami dalyvauti ir pasi
klausyti patarimų kaip kojas 
užlaikyti ir prižiūrėti. Daug 
gero išmoksite iš svečio kal
bos. Kas gali, tai dalyvaukite. 

Mūsų klebonas pirmadienio 
vakare buvo išvykęs į 40 vai 
atlaidus, Aušros Vartų para 
pi joj, Chieago, 111. Buvo pa
kviestas pasakyti pamokslą. 
Kadangi tikrasis pamokslinin 
kas nepribuvo, tai kun. Pran
ciškus Skrodenis, M.I.C. ma
loniai pakvietimą priemA. 

Ketvirtadieniais klebonas 
Sv. Mišių bažnyčioj nelaiko, 
bet pas Seseris koplyčioj, nes 
turi anksti važiuoti į Munde-
lein Seminariją mokytojauti. 

Nash-Kelvinator Co. pirmi
ninkas ponas G. Mason tre
čiadienį pakvietė suvirs 700 

Apylinkėj Šv. Petro para
pijos atsirado vagių. Kovo 6 
d. klebonija buvo apvogta ir 
pinigų išnešta. 

Balandžio 7 d. buvo para
pijos sale apvogta. Matyt, 

kun. Aukštikalniui, kas suda
rė malonią harmoniją. 

Sekmadienį po pietų iškil
mingai užsibaigė misijos, ku
riose dalyvavo skaitlingai 
žmonių. Buvo tiek, kad kiek 
vėliaus atėję turėjo stovėti. 
Koks reginys Visi su degan
čiomis žvakėmis atnaujina 
per krikštą padarytus apža-

! dus, kun. A. Mešlys pasako 
savo paskutinį pamokslą, ku
riuo sujaudina kiekvieną kaip JJ Q į H e s Š a m o 
jauną, taip ir žilą senelį. A t- c * ^ -

Šv. Kazimiero chorui ir jo 
vedėjai A. Kripienei ir p-lei 
Dubinskaitei priklauso padė
ka už gražų ir įspūdingą gie
dojimą. 

Ačiū mūsų klebonui kun. J. 
Jankauskui) kad pasirūpino 
mums priruošti šią dvasinę 
puotą, kurioje mes visi ture-
jog progą bendrai dalyvauti. 
t M. 

sisveikindama'e kvietė kiek- I 
vieną būti ištikimu savo Su

tvėrėjui, gerajam DieVui ir 
Bažnyčiai, o taipgi tautai. 

Gaila, kad reikėjo už savai 

WA$HINGTON, D. C. — 
Nuo seniai čia gyvuojanti 

Baltic American Society of 
Washington, D. C. turėjo su-

tės laiko užbaigti misijas, čia s i r i n k i ™9 *°™ ™ * I»t«iia-
taip buvo malonu ir j a u k u , j tional Student House patalpo-

Re^publikonų nominacijas laimėjo: Dwight H. Green į gubernatorius ir į U. S. senato
rius C. Wayland Brooks. (Acme telephoto) 

to savo aukomis bei valgiu i r i f ^ 
gėrynių buvo sekantieji: Po 

kad šie darbai yra vagies, $2.00 — Juozas Šliakis, Juo-
kurs žino apie kleboniją ir zas Švelnys. Po $1.00 dėjo šie 

KAS GIRDĖT KITUR 
parapijos namus. Greičiausiai Juozai: Daukša, Sakauskas, T • T Tv .* . -
bus vienas iš jaunų žmonių. Laucius, Tamokaitis, Butkus, I š k i l m i n g a i U ž s i b a i g ė 

Misijos 

S 
jaunų 

Tokie bus ankščiau ar vėliau Vaičiuliūnas, Juzėnas, Vada 
sugauti. 

Pereitą sekm. įvyko Juozą 
ir Juzefinų bankietasJ pinos: P" 

Oras buvo blogas ir todelei 
žmonių buvo mažai. Pelno su
lyginant žmonių skaičiumi bu
vo labai gerai. Viso liko $55. 
Šiuo parengimu rūpinosi Juo-
aas Vyšniauskas ir Jonas 
Druktenis. 

Juozapai ir Juzefinos, ku
rie prisidėjo prie šio bankie-

polis, Steponkas, Šaulys, Ki-j 
serauskas, Dapkus, Vyšniaus-i 

Į kas, Bartašius ir šios Juozą I 
Čekiene. Bartašiene 

NEW HAVEN, CONN. — 

skaitlingai lanke šias misijų 
ir atydžiai klausės 

| čia tiek daug malonių gauta 
nuo Dangiškojo Tėvo, čia tiek 
skaitlingai žmonių susitaikė 
su savo Išganytoju. Bet kaip 
visi geri žemiški darbai turi 
užsibaigti taip ir šv. Misijos 
turėjo užsibaigta tačiau jųjų 
atmintis pasiliks širdyse vi
sų, kurie dalyvavo. 

Tegul Aukščiausias suteikia 
tvirtą sveikatą savo tarnams 

pamokslų. , ur. • kun. P. Aukštikalniui ir kun Kiekvieną rytą ir vakarą . . , . ... 
., .... - v _ . . . T: A. Mėšliui, kad abudu galėtų skaitlingai žmones .rinkosi i . . 7 , . . - . T. . 

šv. Kazimiero parapijoj nuo bažnyčią, idant pasinaudojus s e k n ™ dirbti Kristaus yy-
balandžio 1 d. buvo laikome* turiningais pamokslais ir Die-j I l y n e d*1 S l d ų l s ^ n > ' m o * » 

ilgus metelius. 

^ 

Didelis Pasirinkimas 

Mažiausios Kainos 
VAIKAM VEŽIMĖLIŲ, LOVELIŲ, KRfiSLIUKŲ IR T.T. 

PEOPLES KRAUTUVĖJ 

Naujos mados gražūs ir pato
gus vežimėliai, pasirinkimas 
spalvų ir rūšių, u i specialiai 
šiuo laiku sumažintas kainas, 
nuo #6-95 

ir aukščiau. 

Zalatoriene, Kaz. Maceika ir 
visi Kazimierai. 

Šeimininkes, kurių rūpesčiu 
pietūs buvo skaniai pagamin
ti buvo šios: Ona Laučiene, 
Ona Vyšniauskiene,, Tekle Bal 
eaitiene, Marijona Dapkiene, 
Elz. Dešriene ir Ona Drukte-
niene. Moterims ypatingai rei
kia padėkoti, nes jos visuomet 
nenuilstančiai darbuojasi ne 

šv. Misijos, kurias sėkmingai vo malonėmis. Malonu buvo 
ir pavyzdingai veide tėvai je- j matyti šeštadienio ir Sekma 

tftienio rytais visą* parapija zuitai kun. Pranas Aukštikal
nis, S.J. ir kun. Antanas Meš
lys, S.J. 

Kiekviena vakarą buvo sa-

artmantis ,prie Dievo stalo. 
Koksai gražus vaizdas, kada 
tėveliai bendrai su savo sū 

komi du pamokslai, kurie bo-jnais ir dukrelėmis dalyvauja 
vo labai įdomūs turiningi ii 
ipamokinantys. Kadangi abu
du misijoni^riai yra Dievo ap
dovanoti gražia iškalba, tai) 
savo nepaprastais pamokslais 

dvasinėj puotoj. 

Šeštadienio vakare buvo lai
koma Šventoji Valanda, ku 
rios metu buvo nepaprastai į-

Misijų metu daug gražių ge
lių paaukavo altoriui papuoš
ti , geros širdies moterys. Tai 
yra puikus paprotis mūsų su
manių ir darbščių moterį} už 
kg, joms priklauso ačiū. 

tikTdrau£ijonrs, bet ypatingai pasiekė klausytojų širdis. Te 
parapijai. ko pasteoefi, kad jaunimas 

Kada tik yra kokie paren- "~7" . . . . . ~~"~ ne prisuiejų, ar tai savo augimai, tai visuomet prie stalo •. . . , ., i . ,. . . I komis, darbą ar atsilankymu, tarnaujant matosi Palimera , : . v. , 
~ v . .,_ . ~ , , . .,_ taria nuoširdų aciu Guzauskaite ir Ona Mockaite 

Sėdėjusieji prie stalų auka 
vo sekantieji: Po $3.00 — 
Juozas Bartašius; Po $2.00 

Rengia Pramogą 
YVAUKECUN. ILL. — Šv Ona Dubinskaite, jausmingai 

Vincas Ališauskas, ' Juozas O" 0 8 M e r S a i « " « Motor* * • h. iyeMfk[ g i e d o j o . , Į p r i t a r g 

spūdangos ir jaudinančios pa
maldos. Jas vedė kun. P 
Aukštikalnis. Čia kiekvienas 
užmiršo savo kasdieninio gy
venimo vargus ir dvasioje pa
kilo prie savo Sutvėrėjo siųs
dami karštas maldas už su
teiktas malonei. Šv. Kazimie
ro parapijos choras ir soliste 

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

—SMALL MONTHIT PAYMENTS-

AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
OUI I l tUI lTt C«i«T OM-YIAI NIW.MJkCHINI •VMANTII 

se. Susirinknsiemsi prakalba 
pasakė baronesa Irena Un-
gern-Sttrnberg, kuri yra gi
mus Latvijoj, augus Estijoj, 
kur jos sesuo tebegyvena. 

Jos straipsnis apie Estiją 
tilpo Oeogracrhic Magazine 
gruodžio m. 

Minėtos Baltic American 
Dr-jos lietuvių sekcija rengia 
pramogą bal. 25 d. Dodge vieš 
būtyje, kur programą išpildys 
[lietuvių artistų grupe Vytau-
i to Belia jaus vadovaujama. 
Programa susidės iš lietuviš
kų šokių ir dainų. 

Balandžio 25, 26 ir p7 d. į-
vyks taip vadinamai Natio
nal Folk Festival. 

Andrekus, Antanas Banis, 
Adolfina Šiuriene, Juozas 8te 

ja rengia balandžio 14 d. 7:00! 
vai. vakare Bingo Party su 

*STAR ? TYPEVVRITER 
O M P A N Y 

ROtUT C. GOLDilATT, Monogar 
18* W. MADISON ST. 

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

L A I S V I N U O 
R E U M A T I Z M O 

Mes turime puikų 
būdą reumatizmui 
gydyti, kuri malo
niai prisiusime bet 
kokiam skaityto-
jul-jai. jeigu tik 
kreipsis j mus tuo 
reikalu. Jei ken
čiate skausmą, na
riuose, skaudžių 
ar jausliu sąnarių, 
jei kiekviena oro 
atmaina sukelia 
skausmus, tai Čia 

jums proga pabandyti paprastą 
ir pigų būdą, kuris tūkstančiams 
padėjo. 

Su malonumu jums pasiųsime 
PILNĄ PAKELĮ 7 DIENŲ DY
KAI BANDYMUI, ir jei pagei
daujate daugiau vartoti, jūs tai 
galite padaryti su menkomis iš
laidomis. Prisiuskite vardą ir ant
rašą: 
ROSSE PRODUCTS 00 . 
Dcpt. X-6, 2708 W. FarwcII Ave. 

CbJcago, Illinois 

ponkas, Juozas Butkus. Po : S r a ž i o , n i s *»vanomh. Visi at-
silankykite. Rengimo komisi
ja: E. Kuzmickiene, S. Rajū-

$1.50 — Aleksandras Mockus, 
Kaz . Šimanskis . Po $1.25 -

Gražiausios vaikam loveles, vi
sokių didžių, madų ir spalvų. 
Peoples Krautuvėje galite pirk
ti su dideliu pinigų sutaupymu. 
Cribs, nuo $3.49 

Bassinetts, nuo {Jfi-95 

Tvirtai padaryti ir gražiai užbaigti High Chairs, 

Po £395 
Didelės mieros, naujos mados English Coaehes, 
Po $19.8 O 
3-jų dalių vaikai setai, pilnos mieros kriba, Sheferobe 
ir matracas, verta $45.00, ui $ 2 9 . 5 0 

DEOPL 
lVuRNITURE. 

4179-83 Archer Avemie 
PRIE RiCUMOND GATVĖS 

.mene. J. Melukiene ir D. Rajonas Kavaliauskas. Po $1.00j. . 
— Petras Pilitauskas, Povilas ^ 
Šliakis, Povilas Karaliūnas,! b e i t a m e susirinkime dr-
Pranas Gabrėnas, Ona Va- pA b u v ° pakviesta dalyvauti 
lauskienė, Petras Stasevieia, Lietuvių Dienoje, Dainų Šven 
Pranas Stankuj, Agota Šima- teje, kuri rengiama kas me-
nauskienė, Kaz. Mažeika, A d o ' t a i s v i s i^ ®*™&n pastan-o-
mas Petrosevieia, Juozas Lau m i s l^* ™m™™ 25 d. 1940 
eius, Juozefina Zalatoriene, m* darbuotis išrinktos šios: 
Louise Hauser, Juozas Dap
kus, Juozas Kiserauskas, Juo 
zas Vaieeliunas, Kaz. Lukaus-
kas, Juozas ŠveJnys, Kaz. Ba
rauskas, Juozas Vyšnauskas, 
Juozas Blaževičius. 

Rengėjai ir klebonas nuo
širdžiai visiems ir visoms, ku-

pirm. Ona Daujotiene, O. lai-' 
mšiene, S. Rajūniene, ir O. 
Račiene. G. V. 

M*ten to 

PALANDECH'S 
YUeOSLAV-AMERICAR 

RADIO BR0ADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

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

Featuring a Program of 
GLASSSOAL AND FGLK MUSIC 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

Si bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
narna, karia yra savininkų apgyventa. Nerasite 
magesnės vietos tsupyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAK4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METUI 

m 

ajst' 

Imsif^. 

jf 

B A K I N G 
POYVDER! 

Samc PriccTodaų, 
ss 45 yh9rsAqo 
2 5 ounces25« 

USED BY OUR GOVERNMENT 

: ^ 

LEO NORKUS, Jr. 
MSTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GKRKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
TAB. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės i>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

V 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Moserii, Sec'y. 
Indeliai ktrkricno ti»np.ftoJo apdrausti 

Oa fft,900.a« Federallnf)e t^ta%o|e. 
4> 

Jr 

J? \ 

SOUTHVVEST BUILDERS 
& 

RE A L ESTATE COMPANY 
Perkam, Parduodam ir Mainom Namus, Farmas, Lo
tus ir visokius biznius. Taipgi statome naujus ir tai
some senus namus. 

APSKAITLIAVIMAS DYKAI 
Parūpiname Paskolas ant Naujų ir Senų Namų 

Lengvais Išmokėjimais. 

C. P. S U R O M S K I S Manager 
6921 S. Western Ave. Chicago, Illinois 

/TeL RepubUc 3713 
Namų Telefonas Prospect 0176 

f. 
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Iš Piety Amerikos Lietuviu Gyvenimo 
Piety Amerikoj 
Padėtis Pablogėjo 

i Daugiausia tokių siuvyklų 
šiame rajone turi žydai, pat 
kuriuos dirba daug lietuvių 

Brazilijos lietuviai išeiviai siuvėjų. Tosę siuvyklose rū 
nusiskundžia pablogėjusia darj bai siuvami paprasčiausiu bū 
bininku padėtimi: pabrango du ir labai greit Daugelis 
maisto produktai, brangstaj siuvėjų dirba "akor tnia i" ii 
butų nuoma, pakilo visų, ypač- gauna atlyginimų už atliktų 
iš užsienių atvežamų prekių darbą. Ne maža yra siuvėjų, 
kainos. kurie gauna atlyginimą nj 

Negeriau yra ir Argentino- darbo dienų ar valandų 
je. Argentinos lietuviai dar- Prie tokio darbo reikia 
bininkai taip pat nusiskun-l daug praktikos ir įgudimo. 
džia pablogėjusia padėtimi. į Jgude siuvėjai greito ir pi 
Prasidėjus Kuropoje karui,! gaus darbo siuvyklose uždir-
Argentinoje taip pat ėmė vis-,ba net iki SS ir net 90 milrei-
kas brangti. J)augelyje vietų i sų į dienų. Dirbti reikia issi, 
sumažėjo darbai. Atlyginimas juosus ir nuo ankstyvo ryto 
darbininkams ne tik nepakilo, iki vėlyvo vakaro. 
bet dar kaikur sumažėjo. Vi- Daugelis lietuvių šiose šiu
ša tai neigiamai atsiliepė ir į 
lietuvių darbininkų gyvenimų. 

Argentinoje lietuviai, paly
ginamai, uždirbdavo neblo
giausiai ir gyveno geriau, 
kaip kitose Pietų Amerikos 
šalyse, bet pastaruoju laiku 
ir čia padėtis pablogėjo. Dau
gelis ^Argentinos lietuvių, net 
ir tokių, kurie turi susitaupę 
pinigų, svajoja apie grįžimą į 
Lietuvą. Lietuvai atgavus 
Vilnių daug lietuvių dar dau
giau ėmė domėtis Lietuvos 
gyvenimu ir svajoja apie se
nąją tėvynę. Jei ne karas Eu
ropoje, tai iŠ Argentinos ne
mažas skaičius lietuvių grįž
tų atgal į Lietuvą. 

Teko girdėti, kad. lietuvių 
darbininkų padėtis negeresnė 
ir Urugvajuje. Bendrai karas 
Europoje daug pakenkė lietu
vių darbininkų būklei. 

vykiose pramoko to amato, 
įsigijo darbe praktikos ir da
bar neblogai gyvena. 

Atsiranda lietuvių, kurie 
susitaupę pinigų, patys ati
daro tokias siuvyklas ir ne
blogai verčiasi. Beveik viskas 
kas pigaus darbo siuvyklose 
pagaminama, parduodama 
provincijoje. Visi tose siuvy
klose pagaminti drabužiai yra 
žemiausios rūšies tiek me
džiagos, tiek darbo atžvilgiu, 
bet jų gamyba siuvyklų sa
vininkams duoda didelį pelną. 

Parengimai 
MARQUETTE PARK. — 

Draugystė Šv. Kazimiero ren
gia programą su šokiais, sek
madienį, bal. 14 d., Gimimo 
Šve. Panelės parapijos salėj, 
6810 S. Washtenaw A ve. Va
karas prasidės 7 vai. vak., o 
įžanga tik 35c. Pelnas bus 
skiriamas parapijos naudai. 

Programoj dalyvaus ''.Mar
gučio" štabas, parapijos soda-
licijos choras ir Beliajair- šo
kėjai, kurių tarpe rasis či
gonų ir rusiškų šekių grupės. 

Po programos bus šokiai 
(prie geros muzikos. Komisija 
ir nariai kviečia, visus daly
vauti užtikrindami, kar r ra-
leisit linksmai laikų. 

Komisija 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ *> 

L. !S., 

Iš SiuveJŲ Gyvenimo 
BOM RETIRO. — Šiame 

Sao Paulo miesto rajone, dau 
giau kaip kur kitur, yra siu
vyklų, kuriose siuvami vyriš-

Tevy Susirinkimas 
LietuviŲ Mokyklos 
Reikalais* 

SyAO PAULO. — Kovo 3 
dieną D.L.K. Vytauto moky
kloj įvyko visuotinas tos mo
kyklos mokinių tėvų susirin
kimas, kurio svarbiausieji 
dienotvarkės punktai buvo šie: 

Danijos ministeris 
Henri k de Kauffman 
kė atstovaująs šiam krašte 
Danijon karalių, o ne ką kitų. 
(Aeme telephoto) 

kimą mokinių tėvų — moti
nų skaičiaus, tiek iš atidžios 
svarstant gyvuosius mokyklos 
reikalus matyti, kad juo la
biau šios • apylinkės žmonės 
domisi savo vaikučių auklėji
mu ir išmokslinimu. 

Į tėvų komitetų išrinkti šie 
mokinių " tėvai: pp. Povilas 
Dirsė — pirmininkas, Jonfas 
Muralis — sekretorius, Ignas 
Labuckas, Vladas Zaikauskas 
ir Jurgis Stočkūnas — na
riais. Kandidatais lieka: Vin
cas Jakštys ir Jurgis Masys. 
Naujas tėvų komitetas nutarė 
daryti posėdžius kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienj va
karais. 

-o :18 iki 60 metų amžiaus j 
iki šių metų birželio 30 dienos j 
privalo užsiregistruoti ir iš- • 

pareis- ' . n , . _ .. . , I 
_*A_ siimti "carteira de įdentidade! 

para estrangeiro modelo 19.' 

JURGIS DAUGIRDAS 
Mirė Balandžio 11, 1940 m.. 
8:30 va), vakaro, sulaukęs 38 
im>t,ų amžiaus. 

Gimė Braceville. Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Mary, po tėvais Kise-
lius, dukterj Cloria, dvi sese
ris: Marg-aret Antonowioh, ir 
Klla Dambrauskas, tris bro
lius Joną, Aleksandra ir' A-
doma i r ' daug kitu giminiu. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
173T. VVabansia Ave. 

Laidotuvės jvyks Antradienį, 
Balandžio 16 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioj jvyks gedulingom pa
maldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiami; visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Duktė, Se
serys, Broliai ir Gimines. 

Laidotuvių Direktorius L&-
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515. 

on't look 

OLDER 
an your y e ars! 

Why be your age? Look younger than your yecm with 
Clairoled herir . . . with herir that u toft coloriul youtb-
Bke! Thos© gray streak* can be sp thoroughly erased 
with ClcdroL the famous Shampoo OU Tin t . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses a» it recondition* as it TINTS. 
See your haixdres»et today and eay: 

~4a/a&a/6u . . . UH//I 
Wrttm now lot h— bookht and Ir— advkę <m your hak probhm tm 
loan C/air. President, Clairol. Inc. 130 W. 46th St. N«w YorJk. N. T. 

a) mokyklos vedėjos praneši Į Ate iViŲ Reg i s t rac i ja 

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 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimieru. 
. JI 

AMILIJA KACHINSKIENĖ 
(po tėvais KA-tečat'j.-) 

Mi,rė bal. 12 d., 1940, 5:40 
v. popiet, sulaukus pusės amž. 

Gimus Lietuvoje, Nevarienų 
mieste, o Amerikoj išgyveno 
o0 inej.is. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Zigrmontą, 4 dukteris : He
leri, Berniee, Faust, tr ' Flo-
rence, 2 centus: A. Bancs, W. 
Pauldom, 3 sūnus: Stanley. 
Paul ir Judzin, 2 marčias: An-
ną ir Normą, 2 seseris: Zofiją 
Nausėdą, Detroit, Mich. ir 
Kviečaite, Boston, Massachu-
setts ir daug- ki t u giminių ir 
pažjstam.ų, Lietuvoje paliko 2 
brolius, 1 seserį ir gimines. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4447 So. 
Fairfield Ave. Laidotuvės jvyks 
antrad., bal. 16, 1940, Iš John 
F. Eudeikio koplyčios 8 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Onos par. 
bažnyčią, 38th PI. ir S. Cali-
fornia Ave., kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus -«?es ii pažįs
tam us-as dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
žentai, Sūnai, Marčios, Seserys 
ir kiti Gimines. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741. 

| | 

t» 

A A 
> BARBORA 

LEšINSKIENfi 
(po tėvais Tol \ atšalto) 

Mirė bal. 11, 1940. 12:30 Vai. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Taurag&s 
apskr., Girdiškės par., Lingių k. 

Amerikoje išgyveno 22 me t 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą, Jurgj, seserį Ceciliją Šu
kienę, Švogerį Vytautą Šukį, se
sers vaikus: Bronislavą, jos vy
rą Carmen Mastrį. Pauliną, 
Lottie ir vyra Victor Giedrai
tis ir Stanislovą, pusbrolį Izido
rių Pocius ir daug kitų gimi
nių. 

Kūnas pašarvotas 4535 South 
Honore St. 

Laidotuves įvyks trečiadienj, 
balandžio 17 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j švento 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sesuo, Sesers 
Vaikai, švogeris, Pusbrolis ir 
Giminės. 

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

(Prašome nesiųsti gėlių) 

mas apie mokyklos veiklą bei 
jos ūkio būklę; b) tėvų komi
teto rinkimai šiems 1940 me
tams ir e) einamieji reikalai.' si Brazilijoje gyvenantieji sve 

Brazilijoj 
Einant įstatymu N. 3010 vi

ki, moteriški ir kitoki rūbai. Tiek iš atsilankiusių į susirin- timšaliai vvrai ir moterys 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15tto Ava, 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, KankJe-
tams. Laidotuvėm-
ir išlošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

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

\Villiam A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną | 

I r NaktJ. 
710 WEST 18TH STREE' 

TEL. CANAL 8161 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

LAIDOTUVIŲ 

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

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

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrins skersai Holy Sepnlehre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytas nao didžiųjų vartų. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
AmDULAHutDIENĄIRNAKTĮ 

D V \T A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A l MfESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 6834 So. "VVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 
3354 So. HaJsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkos 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachawicz ir Senai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25a 5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 E 
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C H I C A G O J IR 
APYLINKĖJ 

KARAS 
atneša nelaimes ne tik Euro
poj. 31 meti) Mrs. Ella An-
dersen, 1725 N. Keating Ave., 
kurios tėvai, dvi seserys ir 
brolis yra Norvegijoj, bandė 
nusižudyti, ne* ji nebegalėjo 
pakelti baimes del savo arti
mųjų likimo. 

LAKE COUNTY 
nuskyrė tavernų skaičių iki 
225, išskyrus esamas miestuo
se. Iš dabar veikiančių 250 ne 
viena nebua uždaryta, bet ne
bus duodama leidimų nau
jom* atidaryti. 

GAL BŪT 
pirmadieni Bridewell kalėji 
inas susilauks žymaus įnamio 
— \Villie Bioff, Hollywood 
filmų darbininkų vado. 

VEDYBŲ 
leidimus išsiėmė: Joseph Kur 

i kadangi dalyvavo daug žmo 
niu. Viai praleido laiką snui 
giai. 

Kengui«o komisija ir 8-tai 
skyriui yra dėkingi sekan 
tiems už aukas šiame vaka 
rely: p-niai Kodienei už vie
tą ir aukas ir nuoširdų pasi-Į 
dai-bavimą kartu su jos duk
relėmis; Michael J . Flynn, C. 
Norusis, savininkui Western 
Market, Cross IGA Store, Koe 
nigs Bakery, Belskiui, Raštu-
tieiei, Pinaitienei, !Strodom& 
kienei, Šnekutienei, Šalčiui, 

5:30 vai. sekmadienio kitę atsilankyti ir nauju na-jrių susirinkimą* įvyks balan-
Valdybai džio 14 d 1 vai. po pietų 

8v. 

emu -
vakare. Bus gražūs programos rių atsivesti. 
numeriai, dainuos duetai ir: 
Jadvyga Grkaitė. Leidėjai širj TOVvN OF LAKE. 
dingai kviečia visus pasiklau-! Pranciškaus Vienuolyno Ka
syti. Pranešėjas1 mėjų 3 skyr. mėnesinis sus

inąs įvyks baland. 11 d. 2 vai. 
popiet Šv. Kryžiaus mokyklos 
kambary. Visi nariai ir naresĮ 
malonėkite atsilankyti ir nau
jų narių atsivesti. Valdyba 

Susirinkimai 
Sekantis M. S. Chieagos aps 

kričio susirinkimas įvyks ba
landžio 26 d., Marąuette Par
ke, Gimimo Panelės 8v. para
pijos svetainėje, 8 vai. vaka 

Dievo Apvaizdos parap. mo
kyklos kambariuose, 18th ir 
Union Ave. Malonėkite atsi
lankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų dėl draugystės gero
vės. 

W. Pankauskas. nut. rast. 

nškite atsilankyti ir kurios 
neužsimokėjote už buvusios 
vakarienės tikietus malonėki
te šiam sus-me užsimokėti. 

Valdyba 

Teisybės Mylėtojų draugys
te laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, balandžio 14 

V , J T k ^ , Kasmaifckienei, Zarombienei,' r p P r f l ž a I 1 1e visu kuonu skaitd-> Chieagos Lietuvių Audito-
leidunus išsiėmė: Joseph Kur . ' . . . ? «*• r rašome \isų kuopų & K a u .ur> « Halsted St., 12 

, . - ^r 1L T i- • Jonaitienei, Andrehunienei įt'iincrfli dalvvauti nes turime nJ°J> *1A> &• n d l t e L ^ u ou> 
kowski ir M a r t h a J u r k i e w i c z ; ' , . . _ /*. _ ^ * : . . < ***** daiyvauu nes ™ r i m e

 v i • n a n a l k v l e . 

NEVISADOS 
.kowski ir Martha Jurkiewicz; ' . ~ <i"*K~ " " " V " " ? „ - - y . • a l k v l e . 

nekalta, atrodaa g.akla, yra ^ ^ s i < U a u s k a 8 fa F r a n . ^o^^kun , pavarde n,.daug s v a r b i ų m k a h j J^^^Jį i r į L « 
tyti. vaiayDa, A:_:_ *£„„*;„ 

Taipgi nuoširdus padėkom 

BRIDGEPORT. — l)r-stės 
Šv. Onos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 14 d. 
1 vai. .popiet, parapijos salėj,, 
antram aukšte. Narės malo-

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų vienuolyno pirmo skyr. 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžio 14 d., (parapijos 
salėj, antram aukšte, 2 vai. 
po pietų. Rėmėjos prašomos 
gausiai atsilankyti, nes bus 
renkamos darbininkės išvažia
vimui. Valdyba 

žaislai Tai sužinojo ir Tully T h e o d o r e M i k a - t e k o sužinoti. 
Echales, 3518 \V. ,13th St., ku- . . . * . ' . . . . ~ 

_ '. £ 4tv . ,. .„• ir Martha Wismeroski; Kay-
n s mėgino atimti žaislinį , m o n d B p y g k a į r nea]k0I B a n . žodis visoms ir visiems, kurit revolverį iš užpuolusio jį ir 
Miss Auna Eckardt. Tully 
lengvai sužeistas į galvų. Iš 
šovęs banditas pabėgo. 

THOMAS 
Durkin, 63 metų labai susi
rūpino dėl savo žmonos ligos. 
I r vėliau savo namų skiepe, 
4433 West End Ave., pasi
korė. 

dusky. 

tikietus dėl metinio ^įsvazia-, 
vimo, kuris bus bir*wfe 30 d J 
Mikniaus darže, Willow Hpri-I 

PARENGIMAI 
MARQUETTE PARK. — 

Sv\ Kazimiero Akad. Rėmėjų 
8-tas skyrius surengė linksmą 
"šurum-burum" vakarėlį E. 
Kodienės rezidencijoj, 6639 S. 
Artesian Ave. dėl seselių. 

, TOWN OF LAKE. — Lab- i U 1 K I i m u 
dalyvavo šiame parengime ii j d a r i u Sąjungos 1 kuopos 'svar-[ m A Kaulakis, rast. 
vienokiu ar kitokiu būdu pri- b u s mėnesinis susirinkimas į-i ^' 
sidėjo prie pasisekimo šio va- ] v y k s b a L & d., 1 vai. popiet, 
karo. Koresp g v Kryžiaus parap. svetainėj. 

Moterų Sąjungos 67-ta kuo
pa rengia "kortų ir kauliu
kų lošimą'", pirmadienį, ba
landžio 22 d. 7:30 vai. vaka
re, Gimimo Panelės Šv. para 

Vakaras gražiai pasisek^ P ^ 0 8 ^etainėje, 6810 S. Waafc 
tenaw Ave. Bus skanūs už
kandžiai, gražios dovanos prie 
durų ir staliukų. 

Komisija susidedanti iš kp. 
pirm. H. Daunorienės, kom. 
pirm. B. Ambrasienės, A. A-
leksiūnienės, V. Kučinskienės, 
L. Krikščiūnienės, C. Kliau-
gieiės, H. Mickeliūnienės ir 
A. Žagfmienės, deda visas pas 
tangas, kad vakaras puikiai 
pavyktų. 

67 kp. valdyba ir 
Rengimo Komisija 

Draugystės Susivienijimas 
Visi nariai ir narės malonė-Brolių ir Seserų Lietuvių na-; 

0 = ^ i 

Smagi Pramoga 
Vilniečių Naudai 

Liet. Moterų Piliei&ių Lyga 
rengia labai smagų "Bunco ' ' 
ir kortų lošimą sekmadienį, [L 
balandžio 14 d. Wodinano sa
lėj, 3253 So. Green St. Pra
džia 3:30 po pietų. Įžanga 25c 
ypatai. Bus daug gražių d#-J 
vanėlių, kurias dirba mūsų 
darbščioji komisija, taipgi do
vanėlių prie įžangos tik'etų 
bus duodama. Po lošimo bus 
teikiama arbatėlė. Labai ma
loniai prašom visų skaitlin
gai atsilankyti. 

M. Zolpienė, pirm. 

Dykai Dovanos!! Dykai Dovanos!! 
SU KIEKVIENU PIRKINIU PER PASKUTINES 
2 DIENAS MŪSŲ IŠKILMINGO ATIDARYMO 

Šeštadienį ir Sekmadienį, Balandžio-April 
1 3 ir 1 4 dd. 

Sekmadienį iki 1:00 vai. popiet 
BARGENAI: Skrybėles, Marškiniai, Kaklaraiščiai 

ir Darbiniai Drabužiai 

KAZWELL'S 
VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVE 

3545 Šo. Halsted Strec-
,-

Pete Kaz\vell, Lietuvis Savininką 
ar 

r 
Telefonas YARDS 5426 

SKOLINAME PINIGUS į į c L 
INSURED ANT PIRMU MORGIČIĮĮ 

PINIGAI Aptlmusti iki $5,000 per F«xl«fal 8 a \ i u ^ and lxian Insurance 
Corporatioii, pb U. 8. Goveraiucut priežiūra. 

MOKAME 3 1 0J0 UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vai. \ak. 
I 'i rmad i.niais iki 8:00 vaL vak. 

GHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHX PAKEIi, Sticrctai-y 

PIRKITE NAUJAUS{ 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

GESLNIAI PEČIAI 

Nuo $ 5 9 . 0 0 "* aiu^^au* 

Pirmą karta istorijoj 6 kubiukų peilų refrigeratorius 
parduodamas už tokią žemą kainą, 1940 modelis su 
Tisais naujausiais pagerinimais, Sealed Unit , vertas 
$169.00. Dabar parsiduoda už: 

tiktai $ 14.50 

Roosevelt Furniture Co. 
L 

2 3 1 0 West Roosevelt Rd. 
Chicago, Ulinois TeL SEEley 8760 

RADIO 
Primintina radio klausyto

jams užsistatyti savo radio 
ant stoties WGEJS rytoj, sek
madienį, 11:30 valandą prieš 

» piet ir pasiklausyti gražios 
j reguliarios Progress Furni

ture Company programos.) 
Ryt dieno* programoj bus gra 
žiu. pavasario dainelių ir sma-

i 

gios muzikos. Prie to, naudin
gi patarimai, visuomeniški ir 
prekybiniai pranešimai, taip
gi visokių kitų įvairenybių. 
Visa išpildys geri bei gabūg 
talentai. Nepamirškite pasi
klausyti. , 

Rep. A. Z. į 

J 

Tai vra eeriausl ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, Ingv i išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WlLIi LIKĘ US" 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - QUAL1TY MEATS 

MĖSOS IŠVEZIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatcrtne visokios šviežios mėsos. 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a n d s 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockwell Street 
Grovehill 0 3 1 8 

NAUJAS BUDRIK0 RADIO 
PROGRAMOS LAIKAS 

Budriko radio programa iš 
stoties WCFL, 970 k. sekma
dienio vakare įvyks vėliau — 
9 vai. Chieagos laiku. Prog~ 

I rainoj dalyvaus didžiule sim-
'fonijos orkestrą, geri daini
ninkai ir Makalai. 

Gi nauja programa iš sto
ties WAAF, 920 k. bus anks-i 

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

Š A L T I M I E B O 

Radio "šunim - Burum" Scenoje 
SEKMADIENYJE, BALANDŽIO 14 D„ 1940 M. 

SPANISH CASTLE SALBJE 
700 West llth Ave. Gary, Indiana 
25 — Artistai — Juokdariai — Dainininkai — 25 

Bus ir Dovanos — Door Prizcs. 
Panga 50 centų. Pradžia lygiai 5.00 vai. vak. 
ŠOKIAMS GRIEŠ BERT DORSEY'S ORKESTRĄ 

(Rožių Žemės Muzikantai) 

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

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LKVGVAIB IftMOlMIMAII 

Barskis Furniture House, Inc. 
M f n HOMI OF F O T FUR5IITUKE" MDftM t f M 

1748-50 W. 47th St. Phone Yard« 5069 
>• " X 
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_ Trumpai Apie Šv. Jurgio 
Parapijos Chore 

8v. Jurgio parapijoje, kur.se Antifonalis mergaičių an-
pekmingai klebonauja gerk' samblfc. 
prelatas \f. L. Krušas, o jo 
pagelhininkais yra kunigai 
Stanislovas Petrauskas ir Sta
nislovas Gauras, choras gy
vuoja nuo pat įsikūrimo pa
rapijos, ftį chorą vadovavo 
sekantieji žymūs muzikai: J. 
Pupkevif'iuK, B. Janušauskas, 
K. Sabonis, J. Sauris ir M. 
Rakauskas. Choras nuo pat 
įsikūrimo galinga giesme ir 
daina puošė mitelį bažnyčios 
ir tautos iškilmes. 

8V. JURGIO PARAPIJOS, BRTDGEPORT, CHORAS SU GKRB 
Trečioje eilėje: Leoną Mi-jM. L. KRUŠŲ, parapijos klebonu. Dešinėj KOMP. A. POCIUS, vyriausias Dairių šveu 

rardaTbuvo pakeistas į "Mu- b i č iu te , Lilija Mačytė, Ona'tės chorų dirigentas. 
Antikauskaite, Elena Petraos*. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1912 m., B. Janušausko pas
tangomis suorganizuota (pir
moji choro draugija vardu 
"Muzikališka, Dramatiška 
Draugija Garsas". Vėliau tas 

zikališka Dramatiškai Draugi
ją Kankles" ir earteris išim
tas. Pirmas šio choro suvai
dintas veikalas buvo **Pirma-
sai Pabučiavimas" . 

1926 m., rugsėjo mėnesy 
chorą vesti užeme dabartinis 
vedėjas, A. S. Pocius. Nuo to 
laiko choras žymiai pasitvar
kė, padidėjo ir vardą pakei
tė: vietoje "Kanklių", "Sv. 
Jurgio parapijos choras". 

Choras yra surengęs eilę 
vakarų ir koncertų. Ypatin
gai pažymėtini Verbų sekma
dienio bažnytiniai koncertai. 
Laike tų koncertų buvo pil
domi kūriniai Palestrino, Oiv 
lando di La'sso, Bortnianskio, 
Tschajkowskio, Žilevičiaus, 
Pociaus ir kitų; taip buvo iš
pildyta Duboiso kantata "Se
ptyni Žodžiai nuo Kryžiaus". 

Choras yra suvaidinęs se-

Šv. Jurgio parapijos choro 
paveiksle asmenys. Iš kaires; 
pirmoje eilėje: kun. Stanislo
vas Petrauskas, Ona Budri
ki enė, Julija Kiškaite, gerb. 
prelatas M. L. Krušas, Lueija 
Overlingaite, Ona Mačiulyte, 
kun. Stanislovas Gaučas, dva
sios vadas. 

Antroje eilėje: Leokadija 
Sutkiūte, Elzbieta Kairiūte, 
Albina Urbaite, Genovaite 
Kanušyte, Elena Reich, Elena 
Dairsoniūte, Stefanija Jakai-
tyte, Elena Adomaityte, Sta
nislava Urbaite ir vedėjas An
tanas S. Pocius. 

V, 
PRELATU 

kaitė, Ona Bakutytė, Adele 
Abromavičiūte,' Valerija Ja-
kaityte, Elena Valentinaite, 
Julija Sabaite, Ailyna Jauny
te, Darata Pajauskaite. 

Ketvirtoje eilėje: Edvardas 
Zambys, Edvardas Savickas, 
Petras Jonikas, Alfonsas Bud 
rikas, Jonas Abromavičius, 
Petras Kunčius, Antanas Lin
kus, Danielius Smaguris, Bro
nius Viršila, Petras Kančius, 
Juozas Želvys. 

DABAR BE JOKIO VARGO GALIMA 
PASIRINKTI DAINOS ŠVENT6S 

TIKIETŲ 
choro narius, veikėją F. Pa-
bijonaitį, "Draugo" adminis
tracijoj, Metropolitan Statt 
Bank, 2201 W. Cermak Rd., 
Vyčių 24 kp. narius ir sąjun-

MARQUETTE PARK. -
pas muz. B. Janušauske, vi 
sus parapijos choro narius. 
R. Andreliūno Jewielry krau
tuvėj, 6324 S. We*stern Ave., 
4 'Draugo" agentą S. Staniu
lį, 6651 S. Talman Ave., Mrs. 
Varkalienę, 6315 S. Wolcott 
Ave., J. Kaziliūnaite, 6622 S. 

Penktoje eilėje: Vincas Ja- Troy St. 
nulis, Valentinas Matuliokas, BRIGHTON PARK. — pa* 
Viktoras Lukas, Ernestas Sut- a r t j Kudirką ir visus pa
kus, Antanas Uksas, Jim Pet- rapijos choro narius, "Drau-
rauskas, Petras Kavaliauskas, g0>> a gentą F. Gubistą, 4355 
Kazimieras Viešota, Edvardas'g. Mozart St., A. Kass jewel 
Puleikis, Alfonsas Kanus i s. 

kančias operetes: H. Rhyso ; V į r g m i j a Silvanytė, Stefanija 
"Sylvia", Žilevičiaus "Lietu- l lJrbaitė, Magdalena Varpotai-
vaite", Petrausko "Šventoji ^ 0 n a vilkelyte Emilija 

Juriene, Ona Jonikienė, Eleo
nora Mažeikaite, Jona's Čuras, 
Jonas Ivanauskas, Stanislova? 
Trnmpulis. 

ry krautuvėje, 4216 Archei 
Nesamieji paveiksle choro'Ave., Mikšio hardware krau 

nariai: Florencija Gramontai-tuvėj, 3990 Archer Ave. ii 
te, Juozapina Kančiūtė, Alice (veikėją M. Paukštienę, 4318 
Homley, Teva Pranckūnąite,. s . Maplewood Ave., Peoples bonį ir visus parapijom choro 

Furn. Co., 4179 Archer Ave. narius. 

gietes. 
CICERO — pas muz. A. 

Mondeiką, parapijos choro na
rius, "Draugo" agentą V. Še-
metulskj ir pas kitus veikė
jus. 

NORTII SIDF; — pas muz. 
N. Kulį, visus parapijos cho
ro narius, "Draugo" agentą 
K. šerpetį, 1710 N. Gerard St., 
A. Bacevičių ir kitus veikė
jus. 

DIEVO APyAIZDOS PA
RAPIJOJ — pas muz. K. Sa-

l sus parapijos choro narius. 
P. Gudo krautuvėje, 901 W. 
33rd St., A. Aleliūnienė, 3251 
So. Union Ave. 

TOWN OF LAKE — pab 
muz. V. Daukšą ir parapijom 
choro narius, veikėją M. Su-
deikiemę, 1632 W. 46th St., 
Bruno Šamo krautuvėj, 4551 
S. Hermitage Ave. 

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

ROSELANDE — pas muz. 
S. Rakauską, visus parapijos 

choro narius ir jaunimo — 
/yčių, sodaliečių veikejus-as. 

WEST PULLMAN — pas 
muz. Railą ir visus parapijos 
choro parius, "Draugo" agen
tą K. Railą ir kitus veikėjus. 

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

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

8 Vai. Svarstyta 
Kiaules Papjovimo 

KLAIPĖDA (E). Klaipėdos 
teisme daugiau kaip 8 valan-

Byli 

vieną Klaipėdos priemiesčio 
ūkininką, vieną Janiškas dva
ro darbininką Lietuvos pilie
tį ir 9 kitus klaipėdiškius dėl 
kiaulienos. (Jale pereitų metų 
spalio mėn., kada jau buvo 
įvesti leidimai gyvuliams piau 
ti, šie žmonės pirkę kiaulie
nos dviejų slaptai piautų kiau 
lių, kurių vieną policija rado 
pas ūkininką, kitą pas lietu
vį darbininką. Ūkininkas nu
baustas 1 metais ir 3 mėn. ka
lėjimo ir 445 markėmis pa
baudos, darbininkas 1 metais 
kalėjimo ir 150 markių; kiti 
nubausti piniginėmis bausmė
mis nuo 50 iki 1,300 markių. 

Liežuvis neturi dantų, 
das buvo svarstyta byla prieš vienok kanda. 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI BIZNIS 

Groserne ir bučerng, kampinis na
mas; kaina prieinama; renda žema. 
Pilnas ir geras stakas. Gera proga 
lietuviui. Atsišaukite LaiSku: 
"Draugas". 2334 So. Oaklcy Ave., 
Chicago. 111. Box Ko. SS451. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui mažas medinis namas. 
2 fletai po 4 kambarius. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 

4118 SoMtli Maplewood ATenue 

PARDAVIMUI LOTAS 
Marąuette Parke, prie 70tos ir So. 
Talman Ave. Kam reikalingas toka 
lotas, atsišaukite tuojau. Parduosiu 
pigiai. 
1319 So. Campbell Avenuc, Chicago 

PARDAVIMIT REAIi ESTATE 
200 ak«rių ūkis Indianoj. Greitam 
pardavimui — $6,000.00 
• pagyvenimų, po 4 kambarius, na
mas $8,000. 
Marguette Parke bungalow $5.000. 
Atsišaukite: 7258 8. Glaremont Ave., 
tel. PRO».-pcet tf*39. 

WOLK S T I D I O 
1945 West 3 5 * Street 

f&t ovest-
MODERN 

COMPI.ETE . 

ADVANCED PHOT(IGWM'HY 

LOWEST PO.SSIBI,E Phl- h.s 

PHONE LAFAYETTE 2813 ^ 

Naktis", Pociaus "Nastute" 
"Katriutės Gintarai", "Ves
tuvės ", "Kuprotas Oželis'' ir 
išpildęs eilę koncertų. 

Šv. Jurgio parap. clioras 
gieda sekančių kompozitorių 
mišias: Zangl — St. Louis, 
Gruber J. — St. Peter, Gru-
ber J. — St. Joan of Are., 
Kaim A. — St. Anna's, Oreis-
bacher P. — Mater Admira-
bilis, Arens, X. — Kxultate 
I)eo, Haller M. — Missa ter-
tia, Becker R. — Salvator 
Noster, Schpeitzer J. — B. M. 
Virginis, Gregorijoniška — 
Missa de Angelfe. 

Choro nariai yra lavinami 
solfegio giedojime. Sekantieji 
nariai yra choro gražiabalsiai 
solistai: Adolfas Zambys, Jo
nas Čuras, Petras Kavaliaus
kas ir pasižymėjęs koncertuo-

WEST SIDE — pas muz 
J. Brazaitį ir visus parapijom 

BRIDGEPORT — Beetho-
veno konservatorijoj, pas vi-

Kai kada tylėjimas yra is 
mintingiausias atsakymas. 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

NATHAN 
CANTER 

1UTUAL 
UQUOR 

CO. 
VVholesale 

4707 So. 
lalsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

A B C T A U P Y M O K L I Ū B A S 
Teisinga organizacija — ne del pelno. Prisirašykite 
dabar j ABC Kliūba ir sutatipinsite sau nuo $30. iki 
$1100. perkant elektrinį .refrižeratorių pigiau. Su ABC 
Kliūbo valdybes pagelbav, nariai perka viską pigiau —• 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratorius, ra
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lovas 
— matracus — ir stokerius — Ca'sh arba Kreditu iš 
fabrikų "wholesale" kainomis. 
Del platesnių informacijų ir prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laišką tuoiaus. arba atvažiuokite ypa-
tiškai i raštinę pasikalbėti. 

ABC Taupumo Kliubas Ir Raštine Pas: 
Genera l Rad io & F u n n i t u r e 

SALES aiid SERVICE 
Lietuvių įstaiga ner 13 metų. 

3856 Archer Ave. Tel. Lafayette 6195 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25e; 5 bušeliat $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oa!c Lawn 193J-1 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu namas: 6-6 kamb. su ? karų 
guradžiu; pečiais apSildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3.650. Randasi ant 
Laflin g-at. arti 65tos. 

NORMAN GEYER & CO., Inc. 
6311 South Ashi&nd Avenuc 

Tel. RcpubHc 2030. 
REIKALINGA MERGINA 

Reikalingu mergina dirbti advokato 
rašting.te. Atsišaukite tarp 6 ir 8 
vai. vak.: Adv. C. P . Kai., 6322 So. 
\ies<ern Avenuc. Chicago. 

DTOELIS I R PIGUS 
Lotas ant gero kampo prieg Vienuo
lyną, Marąuette Parke. Tinkamas d§l 
rezidencijos a r ko kito. Kam reika
linga, atsišaukite a r rašvkite greitai-
J. Vilimas, 6800 S. Maplewood Ave.', 
tel. HEMlock 2323. 

PARDAVIMUI 
Parduodu duonos kepykla, su namu 
arba vien tik bizni. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Priežastis pardavi-
nio — senatvė. 
2803 So. Fmcrald Are.. Chicago, DJi-
nois, telefonas Cahimet 4959 

PARDAVIMUI 
Pardavimui namas Marquette Parko 
apielinkėje. 2 aukštu po 5 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas. 
Parduosiu už "cash" arba mainysiu 
ant "grosfrn§s" arba loto Marquette 
Parke. 7242 So. Fairficd Avcnue 

PARDAVIMUI €KIS 
160 akery; 90 akeru dirbamos; 11 
budininky. Tuščia vieta; parduoda
ma už $63.00 už akerą. Jei norite 
mažiau žemes, galite pirkti 40 arba 
80 akerų. Didelis vasarinis rezortas. 
Gera vieta. Žmogus gali padaryti 
gera gyvenimą, bet aš per senaa ir 
negaliu dirbti. Cash kaina $10.000. 
Mr. John Kebui t z. Box 46, Route 1. 

Irons, Miehigan 
PARDAVIMUI NAM*\S 

Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau
cius. 2830 Kouth Wallaoe Street 

CONRAD 
Fotografas 

g»tudlja {rengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5888., 

Ras. — ENGlewood 5840., 

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežioto jas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-
staigas, piknikas ir t. t. 

ii 
Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave TeL LAFayette 0401 

WESTINGIIOUSE elektriniai refrižeratoriai yra pri
pažinti vieni geriausių ir tvirčiausių visų refrigera-
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu įpirkti AVestinghouse refrižeratorių ir 
prižadu, kad kurie pirks iš mano krautuves — ma
ną .patarnavimas bus tikrai sąžiningas. Kainos žemos 
ir teisingos — bargenai didžiausi ir išmokėjimai leng
viausi — be jokių nuošimčių visiems. 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

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

TEL. LAFAYETTE 6195 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

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

šokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

PARDAVIMUT TAVERNA 
Visas arba pusč. Priimsiu -<u*tnėrj. 
Apgyventa visokių tautų. Kampinis 
namas su 6 kambariais pagyvenimui. 
Renda nebrangri. Noriu parduoti 
greitai tr pigiai, nes turiu kita biz
ni. 

MARY BArX7AITTS 
6600 S. Morgan St. 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
įvairenybių ir smulkmenų krautuve 
pardavimui. Įvairus stakas. Nėra 
skolų. Įsteigtas 10 metų. Paeryvenl-
mui kamg-ariai užpakalyje. Priežas
tis pardavimo — senatvė. Ag-entai 
nepag-eidaujami. Atsišaukite: 2518 
Wcst 63rd Street. Chicago. IlMnote 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Saldainės, Tee Cream. Pop Corn ma
sina, smulkmenai, žurnalai, cigare-
tai. Yra ir pagyvenimui kambariai 

1BSS West Slst Strept 
PARDAVIMUI NAMAS 

Turime parduoti nauiai perdirbta 
5 kambarių cottage. Karštu vande
niu apšildomas. Prieinama kaina. 

Asišaukite 2117 West 23rd Street 
Chicago. 

PARDAVIMUI tJKIS 
60 akerų ūkis, gera žemė ir bu-

dinkai. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik 12,000. Atsi
šaukite numeru 3251 So. Emerald 
Ave.. PhifrBgo. Tll Tel VĮctorv 4181 

MACARONI-
.AND-CHEESE 
RBADY IN 9 MINUTES 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ben. J. Kazanauskas. Raštininkas 

Užlaikome pilną eilę vyriš
kų marškinių, baltn ir mar-' 
gų, visų mierų. Taipgi tu
rime didelį pasirinkimą ka-' 
klaraiščių (neekties). 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

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

delko juos vartoti. 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynu ir orlaivynu, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose, jų kelių toliai ir 
tt . Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, S setai u i $1. M. zuKArns 
331 DEAN BOULEVABD, 

Spencerport, N. Y. 

Padėti Pinigai kas Menes} iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #325,000.01 

Dabar mokam 3Vį% "^ P*" 
dėtus pinigus. Dnodain pa
skola? ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO 
JTJSTIN MACKIEWICH, Prea. 

Chartered by V. 8. Government 
SAVINGS F E D E R A L L I 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VIRGINIA 1141 

— 

VAL.: • iki 5 p. p. Treclad.: f * i HiO» p. ieitad.: t Iki »;00 • . • . 
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