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T R U M P A ! 
Rašo, Dr. K. M. 

Dr. Karolis M. Burckhardt 
buvo Tautų Sąjungos komisi-
jonierius Dancige. J is kalbė
josi su Adolfu Hitleriu rugp. 
11 d. 1939 m. Tik dabar jo 
pranešimas Tautų Sąjungai 
taipo paskelbtas. Iš jo suži
nome, kad A. Hitleris pas sa
ve turėjo Lenkijos vyriausio 
kariuomenes štabo planus. — 
Technikine Lenkijos kariuo
menes santvarka netikus — 
pasakęs p. Hitleris. — Stebėti 
na, kaip jie drįsta girtis. 

Santarvė stebi Italijos manevrus 
M.les 

7 S9 

Heavy orrow$ inėkate 
Gcrmon odvoncc routcs 

Atlantic Ocean 

• ^ V i g t c n ^ ^ 

Naro 

NORVVAY 
,l","*!!į^ 

Visos stambesnės valstybės 
'.stengiami išgauti kitų valsty
bių planus, sumanymus, vi
sas kariuomenę ir gyvenimą* 
liečiančias žinias. Jas turint,1 

lengva užpultam gintis, o puo 
lant, — lengva panaudoti sil
pniausią vietą. Tą vokiečiai 
padarė su lenkais. Pirm negu 
suskubo lenkų karo orlaiviai 
pakilti, — vokiečiai juos su
malė, sudegino. 

Špionažo taktikos laikosi 
vokiečiai Pietų Slavijos at
žvilgiu. Ten jų šnipai išplati
no atsišaukimus j gyventojus 
nesipriešint Vokietijai. Bet 
Pietų Slavijos sekliai suėmė 
50 Vokietijos persirengusių 
karininkų, suėmė" į 200 Biel-
grade Vokietijai tarnaujan
čių žmonių. Pietų Slavija no
ri išvengti Norvegijos likimo, 
į kurios uostus buvo suvykę 
Vokietijos įvairiausių pramo
nės ir prekybos "atstovai", , 

j£* Trondheimf 

^ . Gcrman forces 
baud h#re 

4\ 
Gcrman troops push north 

to mecf allied forces 
reportcd londcd of Nonfsos 

To Srockholm * 
"* 500 nu\cs+, 

Nazis drivc rcsisfir\g ^ v ^ jT 
Norwegians bock along --^0^ 

railroad to bordcr ^ V s — 

TURKIJA STROPIAI 
SAUGOJA DARDANELIUS 

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS 
VILNIUS, bal. 16. — Vil

niaus administraciją sutvar
kius, perėmus visų žinybų įs- BUDAPEŠTAS, bal. 18. nai Viduržemio jūroje sustip-
taigas ir įjungus į atitinka-| Paskutinėmis dienomis, kaip rinti ir budi, nes Italija gali 
mas ministerijas, vyriausiojo" p r a n e g a ) Italija nežinia ko-1 Padė t i ką norą nepaprasta. 

i • • *• ; ^vo^;~ ™ ' Savo rėžtu Turkija taip p-a t 
kiajs sumetimais pradėjo ne
rimti. Italų spauda 

įgaliotinio įstaiga likviduoja
ma. 

Vilniaus mieste sudaroma 
500 sklyipu statybai. Krašte 
bus išparceliuota 28,042 lia 
dvarų žemės bežemių aprūpi
nimui. Be to, 78 kaimai bus 
išskirstyti vienkiemiais. 

ĮSPĖJA PRIEŠ 
BIUROKRATIJĄ 
WASHINGTON, bal. 17. -

Kongreso žemesnieji rūmai tu 
ri Logan-Walter bilių, kuriuo 
norima pažaboti šalies admi
nistracijos palaikomus valdi-

I budi ir saugoja Pardanelius,jnius biurus ir įvairių rūšių a 
v kad šios svarbios sąsmaugos'gentūras. 

pasuko remti V o k i e t i ^ Z y - ; n e a ž , k o k s . ^ 
Skandinavijoj. Italijos „. . _. 

Paryžiuje spėjama, kad Ita-
gius 

O**0' To Oslo 
250 milcs -

i > Tolgcrt 
\ SVVEDEN 

karo laivynas surengė manev ... , ,_.. . , 
. ._ ,. lijos bruzdėjimas yra niekas 

rus g j j 9 ., daugiau, kaip tik paprastas 
Dardanehų. , baubas, kad palengvinti na-

Žiniomis iš Londono, san- ciams įsigalėjimą Norvegijo-
• 

tarvės valstybių karo laivy-, je. 

Rumunija grasina užkalti 
visus aliejaus šaltinius 

Šių biurų ir agentūrų yra 
daugiau kaip 100. Į juos susi
spietę galybės biurokratų. 
jos avantūra Norvegijon gali 
Biurai ir agentūros naudo
jasi tokia galia, kokios 
neturi nė vieną kuri šalies 
vyriausybės šaka. Tai dėl to, 
kad vyriausybės šakos laiko
si šalies konstitucijos ir įsta
tymų. Biurai ir agentūros nei 
gia konstituciją ir tuo būdu 

NEW YORK, bal. 18. - , lieti aklai cementu, jei naciai,! ^ " g ' a 8 3 ™ * " * ™ «*»• 
Grįžo iš Europos aliejaus šal-j arba bolševikai susimestų pul 

Žemėlapiu rodomi vokiečių kariuomenės atsargūs judėji
mai Norvegijoje, kad nepakliūtų į santarvės ir norvegų ka
riuomenės spąstus. (Acme telephoto). 

Chicagos arkivyskupas 
dalyvaus mirusios Motinos 

Marijos, C.S.C. laidotuvėse 

KAUNAS. — Žemesniems 
valstybės tarnautojams padi
dinamas atlyginimas, darbi
ninkams pakeliami uždarbiai 
ir duodami žemės sklypai, o 
Kaune jiems statomi namai. 

Šventosios uostui skiriama 
2,425,000 litų. 

Lietuvos Raudonasis Kry-1
i { j^ų a m e r įk ie t i s inžinierius ti iją. paskiai 

žius šelpia 25,000 atbėgėlius, G r a d y T c ] m p p > k u r g d y y U 

A. a. Motinos Marijos, Šv. 
Kazimiero Seserų kongregaci
jos generalinės viršininkės, 
laidotuvės įvyks pirmadienį, 
balandžio 22 d. 

Gedulo pamaldos už miru
siosios sielą įvyks Šv. Kazi-

t. y. •paprasti šnipai ir kariai, miero Seserų Motiniškojo na-
mo koplyčioje. 

Martin Dies mato pavojų1 Pamakiose dalyvaus J E . S. 
iš Rusijos komunistų pusės A. Stritch, Chicagos arkivys-
Jungt. Am. Valstybių gyve- kupas, J E . vyskupas E. Ho-
nimui ir laisvei. Bal. 15 d. jis 
pasakėt — Šiuo persilaužimo 
— krizes metu, pas mus yra 

ban iš RocMordo ir žymus 
skaičius kunigų. 

Prieš mirsiant velionei Mo-
bent šimtas organizacijų ir. tinai Marijai prisiųstas Šven-
grapių, kurios yra priešingos tojo Tėvo palaiminimas per 
demokratinei šalies vyriausy- apaštališką delegatą. Gauta 
bei, svetimšalių pataikūnai, 
prisiekę svetimoms vyriausyv 
bėms ištikimybę. — Tokie y-
ra komunistai. 

Holy Father Tmparts Apos-
tolic Blessing Reverend Mo-
ther Assurance o f Prayers. 

Archbishop Cicognani, 
Apostolic Delegate. 

Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty, Philadelphijos ar
kivyskupas, prisiuntė šią kon-
dolenciją: 

Deepest Sympathy To Ali 
Sisterhood in Death o f Mo-
ther Foundress, 

Cardinal Dougherty. 

neskaitant iternuotų. 
Pradeda atšilti. 

MjTŪžDAte 
BARI UOSTA ; 

LONDONAS, bal. 18. — 
Žiniomis iš Romos, Italijos 
vyriausybė uždarė svetimiems 
laivams uostą Bari, Adnatiko 
pakrantėse. Sakoma ten vy-

ka metų darbavosi Balkanuo
se. 

J is pasakoja, kad Rumuni-

imtų nemažiau trejus metus 
iš naujo atidaryti šaltinius. 

Anot Chupp, Rumunija y-
ra santarvės pusėje. Turi gau 

Bari yra svarbi Italijos ba
zė, iš kurios italų kariuome 
nė buvo siunčiama puolant 
Albaniją. 

Matyt, Italija planuoja ko
kį nors naują puolimą. Gal 
prieš Graikiją, o gal Jugosla
viją. 

ja yra nusprendusi savo di-. singą ir gerai apmokytą ka-
džiuosius aliejaus šaltinius už riuomenę. 

Anglija atsisako Indijai 
pripažinti nepriklausomybę 
M. A. X 

LONDONAS, bal. 18 , griežei augias priemones. 

Kai kurie kpngreso atstovai 
nuoširdžiai remia minėtą bL-
lių. Pareiškia, jei biurokrati
jos bujojimas nebus šiandien 
nustelbtas, netolimoj ateity 
biurokratai gyventojams dik-
tuo's savo valią ir tai parems 
savo galia. 

kdomi kariniai pasiruošimai. Britų vyriausybe šiandien parl Prieš šį vyriausybės nusis-. 
lamente pranešė, kad. ji atsisa tatytną pirmieji darbo parti-

HITLERIS, VOKIEČIAI 
TTJRI BŪT NUGALĖTI 

LONDONAS, .bal. 18. — 
Dominijų sekretorius A. Ede
nas ir informacijų ministras 
Si r John Reith pareiškia, kad 

ko Indijai pripažinti reikalau-'jos atstovai sukėlė triukšmą.. Britanija kovoja prieš Voki* 

PRANCŪZAI IR KANADIE 
ČIAI ŠVEDIJOJE 

nijos valdžios formą). Ir jei Į žaidžia su ugnimi — gali nu 
indai nacionalistai susimes1 svilti pirštus ir visiškai pra-
prieš britus triukšmauti, Bri- rasti Indiją. Nes indai nacio 

jamą nepriklausomybę (domi-1 Jie nurodė kad vyriausvbė t l ^ i r b r i t a i p r i e š v o k i e ^ i u s ; 
I r kitaip šis karas neturi būti 
aiškinamas. 

Karo pradžią buvo daromas 

tokia telegrama iš Washingto-
no: 

Iš Šveicarijos nuo Motinos STOKHOLMAS, Švedija, 
Agnietės (sesers v i enuo lė s ) ; . ^ i a _ žin į0mis iš Šiau-
gauta tokia kablegrama: j r i n § s Norvegijos, ten santar-

Painfully Moved Heartfelt Vės karinę ekspediciją suda-
Sympathy and Pfayer. 

Agnės Schenh, Oene, Alss. 

NORVEGIJOJ PLINTA 
SVETIMA VALIUTA 

, VOKIEČIAI LAKŪNAI 
PUOLĖ BRITŲ UOlSTĄ 

LONDONAS, bal. 18. — 

ro daugiausia kanadiečiai ir 
prancūzai. Jiems pavesta ten 
apsidirbti su įsiveržusiais vo
kiečiais ir aklai uždaryti Vo
kietijai susisiekimą su gole-
žies kasyklomir Švedijoje. 

tani ja prieš juos panaudo's| nalistai turi užtarėjų. 

J. A. Valstybes įspėja Japoniją 
nesikėsinti prieš Ryty Indi jas 

WASHINGTON, bal. 18. —, 
Japonų vyriausybė paskutinė-: 

kadi 

PALEIDŽIAMI Iš TARNY
BOS VOKIEČIAI 

mis dienomis pasisaką ™ , V E T E R A N A I 
jai parupo Olandijos Rytinių Į-
Indijų likimas, jei kartais Vo| BERLYNAS, bal. 13. - j 
kietija susimestų įsiveržti pa- Iš aktyvios tarnybos palei-|f IT ALŲ SPAUDA 

skirtumas tarp Hitlerio ir vo
kiečių tautos. Pasirodė, kad 
tuo būdu buvo daroma klai
da. Paaiškėjo, kad vokiečių 
tauta neturi nė mažiausio ry
žtumo nusikratyti engėju dik
tatorium. Tad Hitlerio žygiai 
yra Vokietijos žygiai. Pir
miausia turi būti nugalėta Vo 
kietija ir po to sutriuškintas 

Įjos "herojus" Hitleris. 

VOKIEČIAI ĮSIGALI 
NORVEGIJOJE 

Dr-as A. Trimakas pranešė, 
jog Vilniuje yra 82,000 regis-, 
t ruo t , ateiviy. J , tarpe 12,-1 STOKHOLMAS, Švedija, ™ " e c „ lakūnai pere l t a nak-
000 buvusios Lenkijos pensi-i^1- " * - Šiandien Norvegi- \\ P ™ * T h e » ° w n s ™^ 
ninkai. Mat Lietuvos žemėse! * * pUnta įvairių rūšių ave- J - ^ h f . " U ° , D

t ° V e " ° ' | W 1 ? W T Y N A K . . . . 
, . timu saliu niui^ai ir TIO^P I>owns yra britų kontraban-' BERLYNAS, bal. 18. — 
buvo pigiausias pragyvenimas UIUI* ma* P*«igai ir nor\e-
ir sveikas oras. Dabar nėra «ai nori nenori turi juos pri 

Sakoma, apie vieną valan- Norvegijoje užima vis dides-
dą buvo girdimi ore ąprogi-! nius to krašto plotus. Vokie-

čion Olandijon. 

J . A. Valstybių užsienių 

nėra 
Lenkijos ir nėra kas mokėtų 
'buvusiems tarnautojams pen-
&jas. Jų būklė nepavydėtina. 

Seniau Sovietų Rusija ga
bendavo į užsienius daug mai 
sto. Dabar — ji pati perkaį ei lieka apyvartoje 
maistą pas kaimynus. Sovietų 
Sąjunga cirko skolon už du 

gai nori nenori turi juos p r i - , d o s b a z §« ! N a c i a i P r a n e š a ^ k *d vokiečiai 
imti. 

Daugiausia vartojamos vo
kiečių markės ,(žinoma, po
pierinės). Po to seka birtų 
ir prancūzų pinigai. Nuosava 
norvegų valiuta taip pat pa-

Bus vargo ir nuostolių kai 

milijonų litų kiaulių iš Lietu-! . reikės kada nors atsiskaityti 
i ir nusikratyti svetimais pini-
i gaiš. vos. Reiškia, pas juos mėsos 

stoka. Mažutė Lietuva gra 
žiau, patogiau ir žmogiškiau 
gyvena už didžiulį Rusijos! LONDONAS, bal. 18. — 
milžiną. Lietuvos prekyba 19-: Britų lakūnai Norvegijos uo-
39 m. davė Lietuvai 34 mili- ste Bergen nuskandino vokie-
jonus litų pelno, neskaitant'čių transportinį laivą ir suga 
kas yra parduota komunistų dino vokiečių povandeninį lai 
įguloms Lietuvoje. vą. .U 

nėjimai ir tratėjimai, nes bri čiams tekęs Namsos uostas 
tų lakūnai buvo pakilę prieš'vakarinėse Norvegijos pakran 
užpuolėjus. i tese. 

ŠVEDIJA RYŽTASI 
PADĖTI SUOMIJAI 

LONDONAS, bal. 18. — Ži-l Pirmiau, aiškinasi švedai, 
niomis iš Stokholmo, švedų 
vyriausybė nujaučia, kad sov. 
Rusija, matyt, susimes dar 

#daugiau spausti Suomiją. 
•Tad švedai šį kartą jau tik
rai pasižada padėti suomiams, 
jei juos ištiktų nauja nelai
mė. **• 

Švedija bijojo įsivelti karau 
Šiandien viskas kitaip virto. 
Jei bolševikai iš naujo susi
mestų prieš Suomiją, būtų 
aišku, kad jie siekia pavergt; 
ir Švediją, Švedija būtų pri-

. versta gintis padedama suo 
miams. 

i ., j 

džiami vokiečiai kareiviai ve-j g u VOKIETIJA 
teranai, sulaukę daug'au kbipj 
40 m. amžiaus. Jie apmokė! ROMA, bal. 18. — Italų 

(valstybės) sekretorius H u l l j j a ū n e s n i u o g i l l ? k a r e i v i u , i r ^ s p a u d a , kuri kokį laiką išlai-

pakanka. 
Kalbama, kad: vokiečių ka 

riuomenės aktyvioje tarnybo 

išleido pareiškimą, kuriuo į-
spėja ne tik Japoniją, bet ir 
kitas valstybes, kad jos nesi
kėsintų grobti tų olandų Ry
tinių Indijų, nes tuo žygiu 
būtų tiesiogiai paliesti J. A. 
Valstybių interesai Tykiajam 
v a n d e n y n e . 

Anot Hullio, tos Indijos y-
ra įvairių rūšių žaliavos ap
stus sandėlis ir Amerika su 
jomis turi plačią fp-rekybą. 
Dėl to Japonija turėtų nurim 
ti. 

VOKIEČIU SKAIČIUS 
NORVEGIJOJE 

kė neutralumą karo žvilgiu, 
staiga pašlijo Vokietijos (pu
sėn prieš santarvės i valsty-

je bus palikti kareiviai vien! bes. Pareiškia, kad vokiečių 
iki 40 m. amžiaus. Senesni žygiai Norvegijoje pateisina, 
bus paleidžiami ir ant jų bus,™ i r Vokietija 
užkrautos civilinio gyvenimo -meti. 

ten turi lai-

pareigos. 

PRANCŪZIJOJE PAS
MARKINTA CENZŪRA 

(NUSKANDINĘ VOKIEČIŲ 
' TRANSPORTĄ 

LONDONAS, bal. 18. — 
(Britų karo laivai ir lakūnai PARYŽIUS, bal. 18. 

Čia žymiai praplečiama lai- ir toliau puolą vokiečių oku-
kraščiams cenzūra. Laikraš
čiai išeina pustušti, su išmes-

ftais rašiniais ir žiniomis. 
j Prancūzai pasigenda žinių, 
" nes paduodami tik sausi vy-AVASHINGTON, bal. 18. 

Čia oficialiuose sluoksniuose' riausybės apie karo eigą biu 
apskaičiuojama, kad Vokieti-! lėtinai, 
ja į Švediją turi nukėlusi a 

\*m*M± 

pie 65,000 kariuomenės. Nu
matoma, kad skaičius bus pa
didintas iki 100,000. 

puotą Stavanger uostą, Nor
vegijos pakrantėse. 

PLATINKITE "DRAUGĄ1 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian-

AVASHINGTON, bal. HS. —'dien giedra ir šilčiau. 
Prez. Rooseveltas išvyko į Saulė teka 5:04, leidžiasi 
Warm Springs, Ga. 6:35. 
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Bendradarbiams ir korespondentą mg rašty ncyažma, 
Jei nepraioma tai padaryti Ir neprialunčiama. tam tiks
lui pa^to ženklu. Redakcija paailaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulis savo nuožizros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
•aikraštin nededamos. 

— e — 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

£nlered as Secocd-Class Matttr Mareli 31, l»16, at 
Chicaso, Illinois l'nder the Act of idarch 1. 1S7J*. 

jamą statyti senelių prieglaudą ir šiam dar- <įr 
bui savo paramą žadėjo. 

Taigi, netekome DIDŽIAUSIOS Ū K U -
V A I T E O . kurios visas gyvenimas buvo pa
švęstas tik mūsų, lietuviu;, dvasinei, kultū
rinei gerovei. 

Kad tinkamai pagerbti šventą veliones at
mintį ir minėti tą brangų ir pop 
dą — MOTINA MAEIJA, liūdėdami prie! Iš vidaus reikalų ministro 
jos karsto: ir vienuolės, ir Sv. Kanmiero Se- pranešimo apskričių ir svei 
serų mokyklas baigusieji, ir jų tėvai, "ir mes 
visi pasižadėkime būti ištikimi tiems idea-

B TĖVŲ KRAŠTO 
- ^ 

Lietuvos Gydytojų 
uliarų var- P ^ e a u g l l S 

Karui Plintant 
Paskutinieji Europos įvykiai sudaro rim

tų pavoja karui dar labiau praplisti. Tie pa
vojai susidaro Balkanuose. Visos balkanų 
tautos apimtos baime, nes belenktyniauda-
mos imperialistiškosios valstybės jas rengia
si praryti. Ir Vokietija, ir Sovietų Rusija, 
ir Laiija yra pasiruošusios jas pulti ir ant 
jų savo "globą" uždėti. Santarvininkai taip 

Trečiadieni, balandžio 17 d., S v. AnicetJ pat yra prisirengę. Jie nepripažįsta, kad Bal-
sventeje, miie Motina Marija, iv . Kazimiero j kanai tos globos yra reikalingi. 
Seserų vienuolijos steigėja ir viršininkė. 

Joa mirtis paliečia ne vien vik tą vienuoli
ją, kurią ji įsteigė ir tiek daug metų taip 
sėkmingai ir garbingai vadovavo, bet palie
čia visą Amerikos lietuvių katalikų visuo
menę. 

Velionės mirtimi netenkame, tiesa, begalo 
tylios ir kuklios daroimnkes, vadovės, bet 
ištikrųjų labai didelės, milžiniškus darbus 
nudirbusios religijos, lietuviškos kultūros kė
lime ir švietimo srity. Ji ' buvo di
delė ne savo iškalba, ne savo raštais, ne vie
šu figuraviini* mūsų visuomeninėj veikloj, 
bet nepaprastu savo KANTĄUM U, DARBŠ
TUMU l& SUMANUMU. Tomis jai Dievo 
duotomis dorybėmis a. a. Motina Marija nu
galėjo visas savo darbams kliūtis, kurių bu
vo daug ir labai didelių, bepajėgė palaužti 
jos nusistatymų, jos užsimojimų, jos švento 
tikslo ir malda ir darbais tarnauti savo su
tvėrėjui ir savo tautai jokie sunkumai, jo
kios gyvenimo audros. Savo kantrumu, pa
sišventimu, kilnia ir tiesicg šventa asmeny
be ji patraukė prie savęs sietus lietuvaičių, 
jas uždegė Dievo ir Tėvynės meile ir įstatė 
į darbą dirbti tiems idealams, kurie veda ! 
žmones ir į žemišką gerovę ir į amžinąjį iš
ganymą. , ̂  M • 

ž-rie veliones karsto rinksis ne tik šimtai 
jos patrauktų, išaugintų, išauklėtų vienuo
lių, šv. Kazimiero Seserų, bet šimtai šv. Ka
zimiero Akademiją baigusių lietuvaičių, ku
rios negali būti nedėkingos Motinai Marijai 
ui akademijos įsteigimą, už jos išlaikymą. 
Be to, prie jos kars.o liūdi tūkstančiai lietu

ką tos punktų gydytojų suva
žiavime paaiškėjo, kad šiuo 

lams, kuriems ji dirbo; pasižadėkime remti ^ t u r i m e i e 350 m e d i 
tas visas ištaigus, kurias ji įsteigė mūsų! , _ . . 
«* r*«> Į*.**^ , J^UX » j t e f c m o s gydytom. Taigi vienas 

naudai. 
gydytojas tenka 2100 gyven
tojų. Iki 1948 metų tikimasi 
pakelti gydytojų skaičių taip, 
kad vienas gydytojas tektų 
1,600-1,700 gyventojų, kitaip 
tariant, tikimasi turėti apie 
1,800 gydytojų. 

i š to paties pranešimo pa
aiškėjo, kad miestuose gydy
tojų jau yra pakankamai — 
šiuo atžvilgiu esame pasiekę 
pažangiųjų kraštų normas. 
Tačiau kaimuose būklė tebėra 
labai ir labai nepatenkinama. 
Gydytojai braunasi į dides
nius miestus, o į mažesniuo
sius negali būti suvilioti net 
ir subsidijomis. Todėl yra dar 
daug vietų, kur iki gydytojo 
tenka važiuoti keliolika ir net 
keliasdešimt km. Nekalbant 
apie labai aukštas taksas už 
patį gydytojo patarnavimų, 
tokiu atveju tenka daug su
gaišti, o kai kada dėl to nebe
pavyksta nė gyvybės išgelbė
ti. 

Gydytojų skaičius kelia su
sirūpinimo ir kitu atžvilgiu. 
Paskelbti duomenys rodo, kad 
iš 1,350 gydytoja tik 462 yra 
lietuviai. Vadinasi, gydytojų 

( lietuvių yra vos 33.7%. Jeigu 
prie dabartinio gydytojų s kai 

^Superior Nonvegion-British forces 
blockmg Gcrman rtrrear along dead-% 

end roads ^ ^ f 
ą̂ffi 

Mcm Germon force, retreat covered 
by British warships, forced fo make 
srand on Rombok Heighrs or attempt 

fhght to ~ 

Herjangslj 

Tie įvykiai kelia rimtų neramumų ir Bal
tijos kraštuose. Mat, jei Sovietų Rusija tie
sioginiai įsivels į visuotinąjį Europos karą, 
Lietuva, Latvija, Estija ir, žinoma Suomija 
gali būti priverstos sulaužyti ligšiol laiko
mą neutralumą ir kariaul šalia Sovietų Ru
sijos armijos. Tai sudarytų didelių pavojų 
ir jų nepriklausomybei. 

Tuo būdu karo plitimas ir visoms kitoms, 
ligšiol mažiau dar paliestoms tautoms, yra 
pavojingas. 

Žurnalo Deimantinis Jubiliejus 
k The Catholic World", rimtas Amerikos 

katalikų žurnalas mini deimantinį (75 metų) 
jubiliejų. Jo redaktorium yra plačiai žino
mas rašytojas ir kalbėtojas kun. dr. James 
GiUis, C.S P. 

šis žurnalas pasirodė 1865 m. kad užsibai
gė civilinis karas Jungtinėse Valstybėse. Ta
da šiame krašte buvo 31,500,000 gyventojų, 
jų tarpe 4,451,000 katalikų. 

"The Cathclic World* leidėjus ir redak-

^ 

Norwegians blocked roilrood by 
wrecking iron ore rroin in tunnel 

Superior Norwegian British forces 
)tocking Germon retreat along deod ^ 

end roods 

Lokt Tornec 

Riksgraensenj 

Lietuvos Valstybes 
Skolos 

KAUNAS (E). Lietuvos 
ligšiolinės vidaus ir užsienio 
skolos taip atrodo. Dar 1919 
metais buvo išleista pirmoji 
vidaus paskola 12 milijonų 
auksinių sumoje, o 1920 m. 
spalių mėn. išleista 29 mili
jonų auksinų vidaus paskola 
krašto gynimo reikalams. 1921 
m. buvo išleisti [pirmieji "Val
stybės Iždo Paskolos Lakštai" 
(bonai) bendrai 36 milijonų 
auksinų sumai. Pažymėtina, 
dar 1920 metų karo rinklia
va, kuri sudarė apie 2 mili
jonu litų sumų. Šios visos pa
skolos, išvertus litais, sudarė 
nežymias sumas ir visos jau 
baigtos atmokėti. 

Iš skolų užsieniams, dar y-
ra šešių milijonų litų skola 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms, kuri buvo padaryta niės ūkio ilgalaikiam kreditui 
1919-1920 m. besitvarkant at- išplėsti. Pažymėtinos dar dvi 
atstačiusiai valstybei. Nuo užsienių paskolos: automati- krizės .padariniams galutinai 
1934 m. tolimesni mokėjimai! nėms telefono stotims Kaune nugalėti buvo išleista dar 
buvo sustabdyti, kol bendrai ir Klaipėdoje įrengti paskola 1936 m. 4,5 nuošimčių 15 mi-
bus sureguliuoti tarpvalstybi-j užtraukta 1933 m., ir Klaipė- lijonų lt. sumai vidaus pasko-
nių karo skolų klausimai.! dos uostui praplėsti gautieji; la. 1935 mt. paskolos lakštų 

NORWAY 
Milės / 

20 

Šiaurė's Norvegioj sakoma gręsia 2,000 vokiečių sunaikini
mas, pasidavimas ar pasitraukimas j Švedija. (Aeme teleph.) 

dolerių sumai paskola, kuri liūs taupytojams ir finansi-
buvo išimtinai panaudota že-J nėms institucijoms ir kt. fi

nansiškai bei ekonomiškai pa1-
jėgioms organizacijom'.-. Ūkio 

1930 m. buvo Danijoje užtrau
kta paskola Telšių-Kretingos 
geležinkeliui statyti. Ši skola 
turėjo būti baigta mokėti 
1938 metais. Tais pat metais 
buvo gauta iš Švedijos ui su
teiktų jiems nuo .1930 m. iki 
1965 m. mūsų krašte degtukų 

užsienių kreditai. kasmet išperkama po 2 mili-
.MK . . . . * • , . j jomis litų; ii pradėta amorti-
193o m. valstybes iždas pir-| ,. i n o _ . , . . . 

. , . . , izuoti 1937 m. ir bus galutinai 
m , kartą pasinaudojo vulai* ^ ^ ^ m & 
kapitalų rinka, išleisdamas 18 
milijonų litų vidaus paskolų. 

m. 

Naujai išleistoji 1935 metų 
4,5 nuoš. 18 mil. litų paskola 
buvo kaip tik saugi ir gera 

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

tori? nuoširdžiai pasveikino du kardinolai, ^ m 

ir Apaštališkasis Delegatas. •• < , » jeigu'visas prieaug-

monopoli puspenkto milijono vieta panaudoti savo ištek- tinginys ir nesąžiningas. 

Apie Ultimatumo Sukaktį 
" X X Amžius", prisimindamas garsiojo 

\ ių , kurie yra lankę Seserų Kazimieriečių I lienkijos ultimatumo Lietuvai dviejų metų 
vedamas parapijoa mokyklas ir jose turėję j sukaktį, rašo: 
progos geriau pažinti Dievą, ir savo tautą, i "Užsieniniu atžvilgiu ultimatumas buvo 
Motina Marija daug savo jėgų įdėjo, kad tų vienas pirmų jėgos aktų prieš silpnesnįjį 
inoKykių būtų daugiau, kad jc^Es nepritrūk- tarptautinių aktų 'serijoje. Ultimatumo rei-
tų gerai paruptų vienuolių mokytojų, kad kalavimus Lietuva priėmė, ir spauda galėjo 
mokyklos atsakytų visiems šių dienų reika- ' džiaugtis, kad Lietuva... išgelbėjusi Europos 
lavimams, kad jos būtų akredituotos. Liūdi j taikų. Praėjo nuo to momento tik pusantrų 
ir tūkstančiai tėvų, kurie yra dėkingi Mcd- ; metų, ir ultimatumo susilaukė tą šies serijos 
nai Marijai, kad jos dėka ir rūpesčiu įsteig-1 ultimatumų davėja.- J i viena iš pirmųjų kuri 
tes vienuolijos seserys mokytojos auklėjo jų ultimatumo reikalavimų nepriėmė, i r spau-
vaikus gerais katalikais ir gerais lietuviais, da turėjo apgailestauti, kad Europos taika 

Dėl to mes neklystame sakydami, kad a. 
a. Motinos Marijos mirtis labai skaudžiai pa
liečia visa mūsų, Amerikos lietuvių katali
kų, visuomenę. 

Velionė savo darbais pasistatė sau amžina 

nebeišgelbėta. Kaip ąžuolo gyrpelno ir nen-
draitės pasakėčioje — Lietuva tebesilaiko, 
daug ko netekusi ir daug kų atgavusi, o Len
kijos žmonės vien teisia savo vadus, kurie 
valstybę rėmė tik privilegijuotaisiais asme-

paminkl^ ne tik Amerikos lietuvių tarpe, bet nimis, privilegijuotąja .partija ir privilegi-
ir IiieJuvoje. kurią ji karštai mylėjo. Ji ten, juotu luomų. Tačiau jų teismas jau po laiko. 
Pažaislyje, įsteigė Sv. Kasimiero Seserų kon- p 0 laiko jis niekam nereikalingas ir nenau-
gregacijos šaką, kuri dabar jau veikia kai 
po atskira vienuolija. Ji pati keletą kartų 
važiavo į Lietuvą, kad steigiamos vienuoli
jos reikalus tinkamai sutvarkyti, pati dar-

dingas. Nebent tik didaktinis kitiems pa
vyzdys". 

"Liet. Ž . " taip papildo: " O didaktinis pa
vyzdys štai koks: "Mądry polak po szkod-

s 

bavosi ir kitas seseles ten siuntė. Kaip vi- z ie ' \ Atseit, dabar visi lenkai tiek ir tekal 
sur, taip ir Lietuvoje, darbo pradžia buvo ba, kad tas, ir tas, ir anas kaltas, uk as vie-
labai sunki, tačiau sunkumai buvo nugalėti nas niekur nieko... O kai pasižiūri, tai visi 
ir šiandien Šv. Kazimiero Seserys Lietuvoje po mažiau ar po daugiau yra prie Lenkijo 
darbuojasi plačiu mastu, užlaikydamcs gim- vairo stovėję ir... visi vienodai elgėsi. 
naxųą, keleą pradžios mokyklų ir besidar
buodamos kitose srityse. 

Tuo būdu a. a. Motinos Marijos mirtis 
paliečia mūsų visą tautą. 

lis būtų vieni lietuviai, kurie 
pakeistų ir visus išmirštan
čius nelietuvius, tai ir tuo 
atveju lietuvių gydytojų būtų 
nedaugiau kaip 60-70% — o 
teisingas gyventojų pasiskirs
tymas tautybėmis reikalauja, 
kad lietuvių gydytojų būtų 
bent 85%. 

Lietuvių tauta — tauta šei
mininkė — turi teisę reika
lauti, kad ji visose srityse 
turėtų jokiu būdu nemažesnes 
pozicijas už tas, kurios jai 
priklauso, pagal još svorį vai 
stybeje. Savaime aišku, kad 
jokia mažuma negali preten 
duoti j dominavimą, visvien 
ar ūkyje, ar laisvose profesi
jose, ar kur nors kitur. Lie
tuvių tautai gausus inteligen
tijos sluoksnis* reikalingas 
taip pat, kaip ir bet kuriai 
mažumai. 

Išlyginti dabartinę dispro
porciją, galima būtų tik per 
kokius 15-20 metų. Tačiau 
tam reikalinga viena būtina 
sąlyga: medicinos fakulteto 
ar fakultetų durys turi būti 
kuoplačiausiai atvertos lietu
viams, vadovaujantis šūkiu: 
per šį dešimtmetį — ,1,000 
naujų gydytojų lietuvių! 1,000 
naujų gydytojų sudarys tokių 
būklę, turint gaivoje s?nųjų 
gydytojų išmirimų, kuri bus 
visai patenkinama bendro "gy
dytojų skaičiaus atžvilgiu, ta-

: 
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Po 
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Automatišką Cjesini I ta t I i -

Prisimenant ultimatumus, verta pastebė
ti, kad dabar kiekvienas moka pasakyti: 
"Ot, kaip gerai, kad Lietuva buvo išmintin
ga ir nesusigundė ultimatumams priešintis!'7 

Velionė visą savo g e n i m ą rūpinosi, kad Drauge verta prisiminti ir tai, kad daugelis Į «, 
mūsų tauta butų sveika dvasia ir kūnu. kad dabartinių -išmintingųjų- anuomet šaukė: ? m U T ^ į £ * » * t o J ^ 1 1 ! ' 
ji būtų šviesi, kultūringa. Tam ji rūpinosi "Verčiau žūti, nei tokią gėdą prisiimti!" t u v l ų d a r t o h g r a z U ******' 
mokyklų steigimu ir statymu, tam ji arsiė- Tai išdavikas! Tai egoizmas! Tai Lietuvos s y s d a b a r t m e s disproporcijos 
mė ligoninėms vadovauti, tam ji trošk?. kad aukojimas asmeniniams interesams atlaiky- l i e t u v i u nenaudai. Tam teks 
lietuviai seneliai ir našlaičiai kuo greičiausia t i !" skirti dar antrą dešimtmeti. 
susilauktų prieglaudos. Pasjaruoju laiku Mo- j Tikrai tai didaktiniai pavvzdžiai. Bet kas " e galėtų parodyti jiems nuo-
tina Marija buvo sutikusi, kad Seserys Ka-1 iuos naudoja, dažnai tai daro tik iš savo ID A. Daugaila. 
nmienetes vestų Labdarių Sąjungos planuo- feresų -požiūrio..." (Lietuvos Aidas) 

^ ^ ^ ^ • . UiirvU stebėtiną 
- i l iūs ištenkate i ^ u 

» Persitikrinkite, kad 3 n S 
•,r turėti visuomet karsiu ų 

- — - r;,«-..- •— '• 
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Pas Jaunimo Vadus 
Iš Pasikalbėjimo Su 
Antanu Mažeika 

Išgirdau, kad inžinierius 
"S 

Antanas Mažeika jau dirba 
su Pit tsbunrho jaunimu. An
tanas Naujojoj Anglijoj yra 
gerai pažįstamas, kaipo lietu
viškųjų organizacijų nepailsta 
mas veikėjas. J o artimiausia 
ir mėgiamiausia organizacija 
y ra Lietuvos \"Včiai, kuriai 
net keletą kartų teko vado
vauti, a r tai centro, a r apskri
čio, a r kuopos valdybose, o 
dažnai net kartu visose. 

šią salį, į Brooklyną, pasiry
žęs pasitaikius pirmai progai 
tęsti savo mokslus. 

Pirmuosius metus teko dirb 
t i dirbtuvėje, gi vakarais lan
kiau mokyklą, kad geriau pra
mokčiau anglų kalbos. 1926 
metais buvau pri imtas j Co-
lumbia Universitetą, kurį lan-j 
kiau dienomis iki 1930 m., gi I 
vakarais įvairius darbelius at- | 
likinejau, užsidirbti savo pra- ' 
gyvenimui bei užsimokėti už 
mokslą. Bet galop nebeįsten
giau ir to, tad prisiėjo susi
rast i darbą dienomis, gi mok
slą tęsiau vakarais Xew Yor-
ko Universitete, kurį baigiau 
1932 m. ir gavau civilinio in
žinieriaus diplomą. Vienok del 
sunkių laikų savo profesijoj 
neturėjau progos praktikuoji 
iki pereitų metų. 

1934 m. vedžiau Zuzaną Un-
£;uraityte i r t rumpam laikui 
•buvome išvykę į Lietuvą ap
silankyti pas mano tėvus. 
Taip gi tuo laiku atstovavo
me ir L. Vyčius Eueharisti-
ninkų Kongrese, Kaune. 

Grįžę atgal velci apsigy
venome Brooklyne. 1936 me
tais vadovavome Vyčių ek
skursijai į Lietuvą, kur vel Kadangi Pittsburgiečiam; 

i r čikagiečianks būtų įdomu ^ I T / '" ' T T-C 'v ^ „„ . . J * atstovavome- L. Vvcius. Pava-
suzinoti kiek daugiau apie joi • • i T- v 

• F j • sarmmkų Kongrese, Kaune ir 
praeities dienas, apie organi-: , , _ " , . . , . -, . , r " • : : . ' . . . . i dalyvavome kitokios? dvide-zacinį darioj ir ateities veiki-! 
mo planus, bent per l a i šką ' , , 

* . . „ .. klausomvl>es 
darau su juo pasikalbėjimą. 

i 

Gal kiek suteiktum žinių iš 
saro gyvenimo*! Gimiau 19(X1 m. spalių 22 
d. Brooklyne, X. Y. Kinant 
man antrus metus tėvai mane 
parsivežė Lietuvon. Tėvams 
besirengiant grįžti atgal į 
Ameriką, kilo Didysis Karas 

šimties metų Lietuvos Nepri-
sukakties iškil

mėse. Lietuvoje išbuvome be
veik penkius mėnesius. 

Į Pit tsburghą buvau paskir
tas valdiško inžinieriaus pa-
reigosna pereitų metų spalių 
mėnesį ir, jei nebūsiu perkel
tas kitur, teks čia ilgiau pagy
venti. 

J organizacijinį veikimą pa-
ir buvome priverst i pasilikti j tekau dar Lietuvoj, kur pri-
Lietuvoje ir pergyventi visus klausiau Ateitininkų sporto ir 
karo baisumus. Mes apsigyve
nome Pašiaušėj , beveik pusiau 

dramos sekcijose. Atvykęs 
Amerikon pirmiausiai įstojau 

kelyje tarpe Šiaulių .ir K;*l- j \4 Vyįįų 12 kuopą New Yor-
mės. 1917 metais atsidarė mū- fce. Vėliau persikėliau į Mas-
sų apylinkėj pradžios moky- j p e t h o Vyčių kuopą, ir ten iš-
kla, į kurią buvau ir aš su 
savo jaunesniu broliuku nu 
vežtas. Po virš metų laiko lai- 'pasisakė atgaivinti Brooklyno 
kiau įstojimo kvotimus Į Šiau- !

l Vyčių 41 kuopą, kurioj ir pri-
lių gimnadją, ir kurią lankiau klausiau iki šių metų. 

buvau iki 1929 metų, kada 
mums su muz. A. Z. Visminu 

nuo rugsėjo 1 d., 1919 metų. 
Bet ir čia neilgai tesidžiau-

Taipgi priklausiau prie Ap
reiškimo parapijos eboro, 

giau mokslu, nes rugsėjo 30 ; L R K . S . A . 134 ir 135 H., Fe-
d., 1919 m. Bermontininkai su 
didžiausiu žiaurumu išmetė 
mus visus į gatvę. Žinoma, 
priešinomės, tad ir buvo virš 
50 mokinių bei mokytojų su-

- žeista. 
Tik narsiajai Lietuvos ka

riuomenei smarkiai bemtonti-
ninkus ties Radviliškiu sumu
šus ir privertus juos nešdintis 
iš Lietuvos, sausio mėnesį, 
1920 metais grįžau vėl atgal 
gimnazijom Gimnaziją lankiau 
iki 1925 m., kada tėvų įkalba-
mas, nenoromis įteikiau savo 
prašymą grįžti atgal į Ameri
ką. Taigi gegužes pabaigoje, 
1925 m., gavęs šešių klasių Virginia McFatridge, 19 m. 
paliudymą, apleidau savo te- išrinkta Kent ivky Derby ka-
velius ir brolius ir grįžau j 1 raliene. (Acme telephoto) 

deracijos skyriaus, A.L.K.S. 
ir P . Ramuvos klubui, Da
riaus-Girėno Skridimo komite
te, Lietuvos Sportininkams 
priimti komitete. Antrojo Skri 
dimo komitete. Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių Dienos komite
te ir daugelyj kitokių komisi
jų. 

Kodėl labiausiai pamegole 
L. Vyčius f 

Labiausiai pamėgau L. Vy
čius todėl, kad ši organizaci
ja y ra paremta taip kilniais 
kat. doros bei patrijotiniais 
dėsniais, kaip ir Lietuvos atei
tininkai bei pavasarininkai, ir 
ši organizacija y ra prieinama 
visam šios šalies katalikiškam 
lietuvių jaunimui. Lietuvos 
Vyčiai turi t ikrai garbingą 
praeitį ir labai daug priklau
sys nuo šios organizacijos sėk
mingo veikimo Amerikos lie-
tuvybes ateitis. 

(Daugiau bus) 

Iš L. U. C. 
Gyve nimo 

Nežinia, ar tai dėl perpui-
kaus oro ar dėl kitų priežas
čių vos pusė narių tebuvo 
praeitame susirinkime. 

Kaip jau tikėtasi, diskusi
jos apie A.Y.C. praėjo gan 
gyvai. Žinoma, ištyrimo (in-
vestigation) komitetas, kuris 
buvo susidaręs iš S. Drigot, 
J . Rachens ir Joe Janis buvo 
atsidėjusiai prisiruošę disku
sijoms. Medžiagos ir įvairių 
pamfletų turėjo užtenkamai, 
iš kurių ne tik pasiruošė ar
gumentams, bet ir susirinki
mui šiek tiek paskaitė. Prioš 
taraujančių L.U.C. afiliacijai 
su A.Y.C. buvo žymiai dides
nė dauguma. Svarbiausios 
priežastys A.Y.C. nepalanku
mui, buvo šios: 

1. Žiūri į A.Y.C. kaipo par
tine organizacija. 

2. Turi užtenkamai visokių 
neužbaigtų reikalų savo pačių 
klubo organizavime. 

3. Neranda prasmės reika 
lauti iš valdžios taikos, kol 
netaikos nėra. 

4. Pagaliau, kaikurie A.Y.C. 
tikslai nesuderinami su L.IV 
C. (būtent, A.Y.C. eina prie 
to, kad tautos netektų savo 
tautiškumo, o L.U.C. — išlai
kyti Reiškia, L.U.C. stengia
si išlaikyti savo lietuviškus 
bruožus, bet ne atsikratyti) . 

Iš auxiliary committee pir
mininko Charlie Rusecko pra
nešimo galima spėti, kad. jie 
plačiai užsimojo savo nauja
me darbe — padėti jaunesnie
siems moksleiviams orientuo
tis aukštųjų mokslų studijose. 
Ruošiama visa eilė paskaitų 
lietuviškų kolonijų aukštesnė-
se mokvklose. 

Bella Pozer, sporto komite
to pirmininkė, stato reikala
vimą, kad daugiau privalo 
ateiti i rengiamas sporto pra
mogas. Balandžio 13 d. 9 v. 
v. Knglewood Y.M.C.A., 64th 
ir Union A ve., įvyks "Splash 
P a r t y . " 

Buvęs studentas, L.U.C. na
rys, Yictor Krauclmnas baigė 
studijas praeitame vasario 
mėnesyje. J i s mokėsi Kent • 
Law School. Šį mėnesį išlaikė 
Bar egzaminus. Berods, turi 
jau ir praktikos, nes dirbo 
teisių srityje dar tebestudijuo 
damas. Pastebima jo tikslus 
galvojimas bei išsireiškimai. 

Maždaug mėnuo, kai vie
nas iš valdybos — Bill Charm 
turėjo atsisakyti nuo savo 
pareigų Klube, kaipo sergeant 
at arms. J i s buvo pašauktas 
valdiškon tarnybon į Wasb-
ington, karo laivyno odonto-

logu. B. P . 

Dr. K. Svenciskas, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės 8v. pa
rapijos ir Sasnausko vardo 
chorų narys-solistas. Da'nų 
Šventėj dainuos sikstete iš 
operos " L u e i a " . 

Stipendija 

SEKMAD, Balandžio 
A P R I L 

i 9 4 O 
CHICAGOS IR APYLINKES LIETUVIŲ 

Kas jau studijuoja ir netu
ri užtenkamai lėšų, tesiunčia 
prašymą stipendijai — scholar 
ship L.U.C. stipendijų pirmi
ninkui Stanley Drigot, Jr . , 
5114 So. Knox Ave., Chicago, 
111. 

Duodamoji stipendija nėra 
paskola, bet dovana. Reiškia, 
neteks rūpintis jos grąžiniirtu. 
Suma — $150. 

Prašymams paskutinė die
na gegužės pirmoji diena. 

B. P . 

ASHLAND BLYD, AUDITORIUM 
(Ashland Blvd. and Van Bunen St.) 

Komp. A. POCIUS 

Vyriausias Chorų Dirigentas 

šv . Jurgio Parapijos 
Vedėjas komp. A. Pocius 

Šv. Kryžiaus Parapijos 
Vedėjas V. Daukša 

Gimimo švč. Paneles Parapijos 
Vedėjas B. Janušauskas 

Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės Par. 
Vedėjas J . Kudirka 

Šv. Antano Parapijos 
Vedėjas A. Mondeika 

Dievo Apvaizdos Parapijos 
Vedėjas K. Sabonis 

Visų šventųjų Parapijos 
Vedėjas S. Rakauskas 

Aušros Vartų Parapijos 
Vedėjas J . Brazaitis 

Šv. Mykolo Parapijos 
Vedėjas N. Kulys 

Šš. Petro ir Pauliaus Parapijos 
Vedėjas S. Raila 

Šv. Juozapo Parapijos 
Vedėjas K. Gaubis 

Liet. Vyčių Chicagos Aps., Ved. J . Sauris 

Rengia "DRAUGAS" IR LIET. R. K. PARAPIJŲ 
CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGO PROVINCIJA 

G R I E Š 

O R C H E S T R A 

PQPpo£r»airco Pradžia 5 vai, popiet 
O š o k i ų Pr-adžia 8 vai, vakare 

N U O Š I R D Ž I A I V I S I K V I E Č I A M I A T S I L A N K Y T I 

Steigiama Jaunųjų 
Kuopa 

Visiems Čikagos lietuviai)!!! 
žinoma organizacija L.U.C 
(I.i t įmaniau University Club) 
savo progresuojančiam idejpm 
plėsti ateityje dar plačiau 
mano veikti, nes suorganizavo 
jaunesnių mokinių kuopa, 
(L.U.C. Ąuxiliary), kurios na 
riais galės būti Jįigh School 
Sophomores, Juniors ir ,8e-
niors, taip pat ir College 
Freshmen. Iki šio laiko L.U.C. 
rūpinosi vien tik vyresniais 
studentais, ir savo plačia veik 
la palaiko lietuvišką kultūrą 
ir tradicijas, mūsų jaunesnių
jų kartai sunkiau prieinamas. 

Jaučia L.U.C. didelę parei
ga plėsti savo kilnų tikslą jau
nesnių mokinių tarpe ir savo 
patarimais, dvasine ir mate
rialine parama padėti jiems 
išspręsti įvairias problemas, 
pasitaikančias Universitete. Iš 
dideles reprezentacijos įvairių 
mokslo ir profesionalų sričių, 
L.U.C. pilnai pajėgia tą pa
reigą išpildyti. 

Pirmas susirinkimas šių 
jaunų mokinių bus šaukiamas 
C. Rusecko penktadienį, bftL 
19 d., 7 30 vai. vakare, Ga^e 
Pa rk Fieldhouse, 55th ir \Ves-
tern Ave. Čia Ruseekas aiš
kiai ir plačiau išdėstys tikslą 
ir naudą šios naujai organi
zuojamoms kuopoms. 

Pastarasis komitetas susi
daro iš C. Rusecko, P . Jasns , 
Stella Bartkus ir Anna Skric-
kus. £ . B. 

file:///Ves-
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L DETROITO LIETUVIU ŽINIOS i 
Įvairumai ir 
Koncertas 

| jaunimą, "Draugo" redakto-
I rius L. Simutis apie littuvin 

Rengia Federacijos 4 sky
rius, [vyks sekmadienį bąlami. 
28 d. Carpathia Hali, 3500 
Klmwood Ave. Durys atdaroji Bah 27 d 
5 vai., pradžia 6 vai. Gratiot 
ir Mack. Programa išpildys 
didelis ir galingas Chicagos 
L. Vyčių Apskričio choras po 
vadovyste gabaus mus. J . Sau 
rio. Programas įvairus, žin
geidus kiekvienam lietuviui, o 
net ir svetimtaučiams pama
tyti. Lietuvos konsulas gerb. 

linkHiiiiiimas, lietuviški ir an-
gii&fcj šokiai. [langą tik 23c 
ypatai. 

Chicagos jaunimo atvyk> 70 
ofeoru narių ir keletas žymiu 
v*Mkėjij, su kuriais bus kiek
vienam smagu susipažinti. De-, 
troito jaunimas rūpesti agni 
darbuojasi sveeiuv- tinkamu 
priimti. Kolonijose seiinvno-

i * 
; . su džiaugsmu aprūktos su 

šeštadienio va- „ g , , , . » „ 
nakvvntnus. 

kare Lietuvių svetainėj \V. 
Vernor ir 25-tos jaunimo m-1 K k ' k t e I l k a »««noti iš p a 
sipažinimo vakaras, Chicagos ^sijonalų biznierių ir šiaip 
Vyčių choro priimtuvių vaka- žl»onių W dideliu ūpu ren-
ras ir šokiai viršutinėj sve- &*** dalyvauti bal. 28 d. Car-
tainėj. Kviev.ia.nas jaunimas I I » * ^ l l a I l pamatyti chiea-
skaitlingai dalyvauti ir susi- » l e ( ' l l l s scenoje 

! tautos reikalus. Po programo 
šokiai. Jžanga $1.00, 75c ir 
50c ypatai. 

Nekurios dr-
pažinti su veikliu Chicages Jos> b e i kuopos programon da-
jaunimu. Kviečiami yra ir v * 'sveikinimus, kiti įstojo į 

P. Daužvardis kalbas apie suaugę dalyvauti, bus pasi-1 *&***& eiles, kad tik pa <> 
j džius atjautimą savo jauni-

. mui Tai garbė tokiems gera-

9 0 TŪKSTANČIU DOL. VERTĖS 
GERU RAKANDŲ PASIRINKIMAS 

Žemos kainos ir taipgi lengvi išmokėjimai. Ra
itijos, Gesiniai Pečiai, Lovos, Springsai, Klejonkes, 
Karpetai, Bedroom Setai, Valgomo Kambario Setai, 

'Virtuves Setai, Skalbiamos Mašinos. Pas BUDRIKĄ ra
kite naminius baldus nuo pigiausio iki brangiausio. 

širdžiams. 

Federacijos Darbuote 
Ir Kas- Priklauso 

susiorgam-
Susipratę katalikai parod 

savo pasiryžimą 
zuoti, kad atsiekus 
svarbesnio, galin 

6v. Jurgio dr-jos K. 1 \ t ro į_JJETUV1AI DAKTARAI 
kas. Pavieniai: A. Žukauskas, CTZ 
J Bl« v " V - f Telefonas HEMlock 6286 

6v. Petro parap. — šv. P<T- ' OR. A. 6. RAKAUSKAS 
ro dr-jos K. Lobeikrs. Neper-I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• • f i 1 ~ 1 1 r a « 

stojančios Pagalbos AI. d r-ja 
J. Juškienė. Moterų SSajuniros 
12 kp. M. Nevarauski^nė. Pa
vienis S. Atkočiūnas. 

(Tęsinys 5 pusi.) 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Komp. Juozas Sauris, Lietuvos Vyčių Chicago Apskričio 
. i choro vedėjas, kuris Detroit Federacijos skyriaus rengiamam 

cus Ka noT>.; 
. ' .w koncertui ruošia nepaprasta programa. ' gesino. Kas | x c 

svarbiausia yra atsiekta yra j A n t u l l f X , 6 > j K a t k u s g v Ai> , vieiene, M. Kasevičienė, Lie, 
tai tas, kad Federacijos 4 - t a s | t a n o ^ ^ ^ j A ! tuvos Dukterų - P. Medonie-

| skyr. sutraukė gana skaitlin- „ , ... T *r v. , n o . , r i _ ,, , , ., . _ .^ -.v ., 7. .„ e . . .. Blafcis. L. Vyčių 10J kp. II.Ine, B. Petkiene, K. Dailydie 
g*, armiją is trijų paratpijų 

' d r-j 
at 

J - . ' K. .Samsonas, J. Paplinska.; 
rašą bet didžiuma 'paduosiu:, T . f . „ V . * •• I J - A. Liess. 

*•. . . • -, y • Zaliaginute, M. Blunibenute ! nė. SLRKA J71 kp. — P. Me r-ių, bei kuopų su veikliais ^ . , , T ., • ' , . , , . . : . . . 1 , i F. Markevičius, J. Kentro\v j doms, K. Jokūbaitis A. Ja tstovais ir pavieniu darbuo-' r„ , „ . . . _, ,, I , . . ' 
. Z • •, ; E - J , u b - Pavieniai P. Grybas, cobs, B. Valatkevičius, A. Pe )jų. Čia nors ir nepilnę są- \„ T « . . , , „ . . ! _ . . , . ' , , , ... ' / ( „ 

iš 8v. Antano parapijos —I 
Moterų sąjungos G4 kp. A. 
Anibrasienė, O. Grybiene, P.: 
Ainbrasienė, A. Stankienė, G.i 
Šilaikienė; SLRKA 2G5 kp Į 
K. Mišeikis, M. Šimonis, M 

Iš Š»r. Jurgio parap. — Mo
terų Sąjungos 54 k p. — M 

trokiūtė, J. Arlauskaitė. C. Y 
O. — P. Medonis, J r., J. Ba
nionis, G. Swabon, R. Va'at-

Telefonas CANal 7329. 

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

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Bes, telefoną?- SEEley 0434 

leieioiias HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

655Č So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki b vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

ka. Ii, 
O " anirav, A. Žukaus 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS _ 
GYDYTOJAS i& GiiIKUivUA& 

Kamp. l5tos Gat. ir 49th Ct 
OFISU VALANDO&: 

Nuo 2 iki 4 po[)iet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagai sutait^. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tei. Cicero 148^. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Ui, UHIKUIIGAS 
250C West 63rd Street 

OFISO VALAMJUb: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakar*. 

Taipgi pagal Btut.-.į. 
Ofise teleionas PROspoa 6737 
N&IOŲ teleicras VlHein*a 2421 

2415 W. Marquette Rd. 
OiLso valandos: 

10̂ —12 vml. r>U 
2—i ir (i—8 vai. vakare 

T/DČiadieuiais ir Sekmadieniai* 
Susitariua. 

TeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadienias: H iki 12 

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

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Kctvirtadieuiaia 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienias 

Valandos: 3—8 P. M. 
1__4 ^ 6:30 — 8:30 vakare 

CM OAMai 0Wbk 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OP1SO VA1ANDOS: 
1 — t ir 6:30 — 8:30 v' 

ir pagal sutartj. 

Vaičiūnaite V. Čepelioniūfė | kaitė. Sv. Pranciškaus Scscrn 
R. Valatkevifiiene, O. Krata Į Rėmėjų dr-jos O. Banioniene. 

1940 metų Parlor Setai, padaryti ant užsakymo, garan
tuojami 10 metų, po $39.50, po $99-50 ir l>o $15900 
Su kiekvienu Parlor Setu nupirktu šia. savaite duoda
me dykai 9x12 karpetų. 

Klektrines Ledaunes — Refrižeratoriai, 6 6 kub. pėdų 
didumo, su pilna garancija 5 metams, tiktai pu $89-50-
Kiti po $ 1 R 5 0 , $14950, $199-50- Perkant dabar, pri
dedame didele, dovaną. 

Dulkių Valytojai: lloover, Norea, (Jeneral Electric, nau
ji ir garantuoti, po $1950 , $29 50 ur $49-50- Dulkina
mųjų įrankių setas pridedamas dykai. 

Krautuvė atdara ir nedeliomis iki 4 vai. po pietų. 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088 

^H&lfc . D U O D A M E a a s s B f c P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Dol Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morj?ičio Atmokoj i mo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

S T . A N T H O N Y ' S 

kii* 1AKDS &56V 

DR. FKANK C. KWINN 
i i i ViljClJVfth^t^ 

GYDYTOJAS Iii CiiiiiUItOAis 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
a—4 ir 7—8:30 VaJtare, 

ir^Piiii&i Sutanų 

Dfi. F. C. WINSKUNAS 
^HYSIGIAM and SUiLGiiOM 

2158 VVest Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Uiiso V aL 2- 4 ir i—k 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
iCea tei. Ganai 0402 

SAVE BY 
MAIL 

TAUPYK IT P E H 
PAŠTĄ 

B D I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V ii.: Pirm., Jiet\ir., §cšlad. 9 Iki 8 v. v.; Amr., Trečtod. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 ^ U Ž P A D £ T ^ S PINIGUs| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per I e*i« ral sa\in^> and Loan ln»unutce Coro., Wa«hiiigton, U. ii. 

J. Žurlys, L. V. Chic. apskr. 
choro solistas ir vaidintojas 
įprogranioj, kuri ruošiama De
troit Federacijos skyriaus 
koncertui, balandžio 28 d. 

KLAUSYKIME 

DR. P. J. DEINAR 
t lU. lAAKALhKAhj 

ii)[D riOJAU i& CHIKUKOAB 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Bet. — Yardji S96'i 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakar-
Trečiadieniais ir Sekinadieniau 

pagal butartį. 

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

2-trot lubos 
CHICAGO, 1LL. 

Tei MIDway 2880 
OFliJO VALANDOS; 

N U4) 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 r. f 

iSekniad. nuo 10 iki 12 vai ryt* 

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

TeL YARds 0994 
Hes. TeL PLAza S200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedeiioois nuo lON^i 12 vai. dien.% 

o 

D vai. nedėlios vakare leidžiamas gražus nulio progra 
inas i^ WCFL stoties, 970 k., kuriame dalyvauja Makalai 
ir Orkestrą. 5:30 vai. nedėlios vak. dainuos Aido Cho
ras iž stoties YVAAF., 920 k. 

% 

;Saltimiero 
W. H.-I. P.: 

Rytmetinių 

LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akinis, .u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltai. Lensą : 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji ' 5 9 1 2 S o . W e s t e m A v e t l U e 

i tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 
Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran

dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
I krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc:et 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
rv«. 6Ui>8 So. Tftiman Are. 
tu*. Tei GJEOveuill 0617 
Office Tel HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS EB CH1EUEGA8 

Vai. 2—4 u r—• Tek. 
Ketv. ir Nedeliomie l u i t a m 

2423 YV. Marquette Road 

Tel. \AEOJ 69X1 
•w» • K£tfwood 5107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IE CHIRUEGAB 

Oiibo vai. nuo 1—3; nuo QJM—0:31 
756 VVest 35th Street 

4 

1 
"•T^T 

MALDAKNYGES II 
JSins Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2.50 
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais 
•irfî  paa-iksotais lapq kraštais $3.75 
Dievo Malonią Šaltinis, jnod. odos viri,. 
raudonais lapą kraštais ,..$3.00 | 
Nauja* Aukso Altorius, juodais odos 
viri, paaukuotais lapu. kraštais K >...$1.75 
Angele Sargas, juod. paauks. viri. . . . . . „...$1.50 
Maldaknyge ir Bal Vad., odos viršeliais $1.25 

DRAUGO K N Y G Y N A S 

^JOSEPH F. BUDRIK r 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Yardc 2151 

2334 So. Oaklcy Ave,, Chicago, IU. I 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

TflftlTtm, Krikštynom Ir Kilu 
fcium BaokieUuu auieikuun r* 

carnavuo%. 

750 W. 31st Street 
A. A. NOBKOS, n v . 
TeL Victory 9670 

KONTRAKTOR1US 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANt 

Statau visokios ruši< s naujus nu 
mus aut lengvų nieuc-iiuų limo 
kojinių. Darau visokį taisymo dar 
bą be jokio cash (mokėjimo, an. 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(lsgauuu geriausi atlyginimų u 
r ire Insurance Kompanijų dėl tai* 
symo apdegusių namų). Daraa 
paskolas ant naujų Ir senų namą, 
ant lengvų mėnesinių lšmokėjioftų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

DR. STRIKOL'IS 
rMYBlOlAU and BVBMBOM 

4b45 So. Ashland Avenue 
OFISO VAULNDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 Tai. rak. 
Nedėliomift pagal •• tartį, 

Offict Tei. XAKoj 4787 
Afamų Tai. PKOtpast 18M 

Tel OAJUi *18* 

DR. BiEŽIS 

Ofiao TaL VTRginia 0086 
Raiidemcijot tel BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IE CHIEURGAfl 

4157 Archer Avenue 
Uiiao TaL: 1—8 ir 6-^8^0 P . K 

Nedeliomis pagal •atarti. 

f ei UAflal 0867 
Saa. Tei PKOepect ftdaa 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IE CHOLIJEGAB"" 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 So. Arteciaa Ara 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 0 vakare 

• YDYTOJAa 1B, OHIBUBOafi 

2201 VV. Cermak Koad 
Valandou I—3 popiet ir 7—8 z. a 

REZIDENCIJA 

6631 S. Caiifornia Ave. 
Telef onae REPiibiie 7861 

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

Offiee Phone Ree aad Offiee 
P&Oipect 1088 1868 B. Leaintt i t 
Vai: 1 4 PP- ix 7-8 rak. CAMai 87S4 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W 63rd St., Chicago 

Tjaciadiamiaie ir 

TeL YA&da 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Asnland Ave 
arti Mth Bt reet 

TaL: nao B ryto iki 8 Takam 
Seredoj pagal eatartj 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutta Archer Av 

4631 So. Ashland Ave. 
TU T AJU* 8884 

Pinaadieniaia, Traeiadiaaiaia hj 
I 
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Penktadienis, baland. 19, 1!H0 D R X P B X S 
Detroito Lietuvių 
Ž i n i o s 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

Šių atstovų energingas pa
siryžimas pasirede praeito ru
denio surengtas piknikas, ku
ris pavyko kuo geriausiai. 
Nuo to pakito ūpas. Prof. K 
Pakštui 'surengė praka 'bas 
Dabar gi su visa energija dur 
buojasi rengiamam koncertui, 
kurį išpildys Chicagos Liet. 
Vyčių Apskričio choras ir ku
riame dalyvaus Lietuvos kon
sulas iš Chicagos P. Daužvar-
dis, L. Šimutis, "Draugo '* 
red. Įvyks bal. 28 d. Carpa-

'thia Hali. Detroito lietuviai 
susirinks iš vrso miesto daliu 
pirmą kartą istorijoj išgirsti 
skaitlingą ir galingą L. Vy
čių Chicagos Apskrįfio cho
rą. To vakaro tikslas yra duo
ti progą katalikų jaunimui ar
čiau susipažinti su kitų nriesr-
tų jaunimu. Kad palaikius s i-
vo jaunimą prie tautos dar
bų, tai būtinai reikalinga jau
nimui platesnis pasipažinimas 
i r jų atjautimas. Tam Fede
racija i r pasiryžo Chicagos 
jaunimą pakviesti. Toliau ir 
kitų miestų jaunimas pasj 
stengs arčiau su detroitieči.-n-; 
susipažinti. Labai lengva tu
rėti santykiai su Clevelmul i 
Daytonu, (Jrand Rapid-s, Clii-
caga. Visur jaunimo yra daug 
Ateityje jų tarpe darba's tai 
plečiamas. Svarbiausia ko rei
kia, tai sutikimo. Po to vi<- L į e t u v o s yjįįįų Cliicago Apskr. choras ir baletas. Ši įmo
kas bus galima atsiekti, fttal t rauka padaryta Chicagoj chorui " Įva i rumus 1939 m . " vai-
Federacijos svarbiausias tik<- t į į n a n t . Tas pačias scenas pamatys ir Detroito lietuviai sėk
las, kuris riša visus katali-j matlienį, balandžio 28 d., Federacijos skyriaus rengiaman, 
kus prie bendros da rbuo ta , koncerte. Nei vienas Detroit lietuvis tenepraleidžia progo* 

nepamatys šio Chicago Vyčių choro vaidinimo. 

ti P. Medonis ir S. Atkočiū-i 
nas. Biznio šeimininkas P.i 
Grybas. 

Bai. 27 d. rengiamo sutik
tuvių chieagiečių pagerbimo 
ir jaunimo susipažinimo va
karėlio šeimininku išrinktas J ^ 
S. Atkočiūnai 
ti darbininkai ir darbininkes 
tam vakarui. 

Perskaityta nutarimai »§ 
jaunimo sus-mo. Vienbalsiai 
priimti su pagyrimu jaunimo 
darbuotei. Taipgi perskaity
tas laiškas iš Chicagos apskr. 
Vyčių choro. Priimtas su pa
sigerėjimu. 

Nutarta turėti bendri pie-
tūs, svečiams veltui. Komisi
ja O. Kratavičiene, L. Kase-
vičienė ir P. (irybas. 

JAUČIATĖS NUVARGĘ 
SKAUDA GALVA... 

NESMAGU? 
ADA sunkus maistas ir porai-
valdymas sustabdo jūsų vidu
rius., suteikiant varginančius 

T a i p i r i i š r i n k - g-azus, blogą, kvapą, aitrumą ir iš-
I pūtimą nuo užkietėjimo... kramtyki-

te FEEN-A-M1NT, skanu kramto-
mąjj gumą vidurių liuosuotoją. Pri-
iinnus skonis. ragelbsii pahuosuoU 
vidurius švelniai ir priimniai. Vei
kia maloniai, bet tikram suteikimui 
laukiamo paliuosavimo ir normalio 
smagumo gyvenime. Ekonomiškas 
VEEN-A-M1NT patinka visai šei
mynai suaugusiems ir kūdikiams. 
Milinu'i pasitiKi l EEN-A-MiNT. Gau
kite EEEN-A-MINT šiandien. Atsi
minkite šj pakelį. 

pirm. P. Parimskas, Lietuvos lietuviška trispalve vėliava. 
Dukterų — p. Bandzienė, Mo- Toliau po V.»MJ kalbų tyo?si 
terų Sajuns;cs centro pirm h., su permainome vakariene. Mo 
Paurazionė, i.mz. J . A. B!::- kyklos vaikučiai seselių mo
žis vardu p.t^ap. choro, S- - kytojų rūpesč^; paįvairino vi-
džiausios Širdies dr-jos - (J. sų programa. Po visų vaikių 
Ivanauskiene, Sodalicio! — abiejose svetainėse te*se>i šo

kiai. L. Bacvinka:te, kun. V. Ma-
sevičius nuo savo Šv. Petro 
parapijos, kaipo klebonas, 
kun. B. Ivanauskas aš Akroi:, 
Ohio, parapijos komitetų pir
mininkas P. Adomaitis. i š 
kiekvieno asmens g i r d ė d a m a 
jausmingus -v-Akinimus gerb 
kun. I. F . L»Ji eisis džiaugėsi, 
kad parapijos draugijos jį 
taip atjaučia. Paskiausiai k «i-

I bėjo į vi'sus Mishinkusius Ge-
į r.b. Jubiliatą.-- kun. I. F . Bo-

Sesslės mokytojos buvo iš-' reišis. Apibudino trumpai kiek 
Sekė raportas iŠ bilietu pa-j l»uošu.sics labai gražiai bai- ko buvo nud.rbla • * £ • » 

Sėkmingai etaa • nyčio, altorius. Mokyklos vai «** P « W * &™"»; 
kueiai su procesija atlydėjo! kieK v e i k * J. j tavos. o yp:e. 

rdavinejimo. 
Nutarta turėti paskutini 

sus-mą prieš koncertų, balan
džio 23 d., Šv. Antano (para
pijos mokykloj 7:30 vakare. 

Susirinkimų uždare pirm. P. 
Medonis malda. 

Koresp. A« A. 

Federacijos 4 skyr. valdv-
ba: garbes pirmininkai d va-' 
sios vadai — kun. I . F . Bo-j vienbalsiai priimti. Užsiregis ti ^f /Ši f r . : :^ , P. Medonis, K 

Lubeiki;. reišis, kun. V. Masevičius į r ' t r a v o atstove ; š Dukterų dr 
kun. J . Čižauska*; pinu. P . j jos Kunigunda Dailydiene. 
Medonis, pagelb. S. Atkočiū
nas, nut. rast. A. 

, Sekė raportas iš rengiam 
Amorasr? : ^oUcvr^Q LV p | a t u s pasitarimą 

nė, fin. rast. O. Kratavič iene ,^ .^ v i g o g lyūTkWm 
i/.d. P . (Jrybas. Valdyba veik
li ir energinga. Kviečia dr-
jas i r pavienius darbuotojus 
'stoti j Federacija. Rap. 

Vakaro vedėju išrinktas 2h. 
tas šimenis. 

WEST SIDE 
Pagerbė Klebone 

Balandžio 14 d. Šv. Antano 
parapijos komitetas buvo \m-
rengęs pagerbimų savo klebo
nui kun. I. F. Boreišiui kuni
gavimo 20 metų sukaktį pa
minėti. Šv. Antano bažnyčio
je iškilmingas Mišias laike 
patsai kur . L F. Boreišis. 
J am tarnavo kun. V. Mase
vičius, Šv. Petro parapijos 
klebonas ir kun. B. Ivanaus-

, kas iš Akron, Ohio. Pritai
kintų pamoksU pasakė kun. 
V. Masevičius. 

*" 
II • m ijtti » 

iš mokyklos j bažnyčių savo 
klebonų pamaldoms. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Kiekvie 
nas širdyje jautė kų tai di
dingo. 

Vakare 6 vai. Lietuvių sa
lėje įvyko pagerbimo bankie-

| tas, kur žmonių atsilankė ga
na skaHlingai ne tik iš sa^o 
parapijos, bet ir iš kitų lie
tuviškų parapijų. Praside'„u? 
programai, iš eilės visos dvau 
gijos per įgaliotus asmenis 
sveikino gerb. klebonų k w . 1. 
F. Boreišį jo 20 m. kunigavi-
mo sukaktimi ir linkėjimus 
pareiškė. Buvo teikiamos kle
bonui u* dovanėlės. Sve kino 
nuo Šių draugijų: Šv. Antano 
— J. Andruškevičius, Šv. Ro
žančiaus — p. Bovisienė, Mo
terų Sąjungos 64 kp. — 0 . £'-
monj^uė, L. Vyčių 102 kp — 

dėl Vilniaus našlaičių dar ta
da, kada buvo prislėgti lenku 
jungo. Per sav j rankns esą-
pasiuntęs su žmonių R t jauta 
150,000 zlo«!i Vilniau- fon
dams ir šianHie patsai klebo
nas džiaugiasi tuomi, kad s >s-
tinė Vilnius jau randasi [A 

Džiaugiasi šv . Antano pa 
rapijos l ietukai katalikai tu
rėdami tokį klebonų, kuris 
dirba v isa is a H e j a i s 

CHICAGOS STADIONE 
Nuo Bal. 19 iki Geg. 5 

GREATER OLYMPIC 
C I R C U S 

Su Pasaulio Garsiausiais 
Artistais 

— taipgi — 
"Brkig 'EITI Back Al-ve" 

FRANK BUCK 
I r Jo Junglių Stovykla. 

Popiet 2:15 — Vak. 8:15 
Tikietai 40c, 7oc, $1.10, $1.65 
Rinktinės vietos (Box) $2.20 

<tikkH«i pr iMkaHyt*) 

Galima gauti pas BONDS, 65 W. 
Madison St., Tel. Sta. 6434 ir 
STADIUM GRILL, 1800 W. Ma
dison St , Tel. Seeley 5300. 

| ž a n g o s bil ietai t varkyt i p i 
• vesta B . Valatkeyičiui. Tai(p 

Nutar ta turėti vienų sųra i gi liko išrinkta visa eilė ga 
. i 

Federacijos 4-to skyriaus 
men. sus-mas buvo laikytas 
kovo 28 d., Šv. Antano pa
rapijos mokykloj. Atidarė pir 
min. Pe t ras Medonis su mal
da, yu ta r ima i perskaityti ir 

šų atvyk-.tančio choro olel s'vi- ,bių darbininkų ir darbininkių 
riamų kambarių. Liko išrink- Vakaro šeimininkais išrink 

Listtn h> 

PALAHDECH'S 
YlieOSLAtf-AMERICAN 

RAMO BROADCAST 
Every Šatu r day, 3 to 4 P. M. 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

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

Featuriog a Program of 

GUSSNUU. MW FOLK MUŠK 

ABC TAUPYMO KLIOBAS 
Teisinga organizacija — ne dėl pelno. Prisirašykite 
dabar į ABC Kliftbą ir sutaupinsite sau nuo $30. iki 
$1L0. perkant elektrinį refrigeratorių pigiau. Su ABC 
Klifibo valdybos pagelba, nariai perka viską pigiau — 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratonus, ra
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lovas 
— matracus — ir stokerius — Ca'sb arba Kreditu iš 
fabrikų 4 i \vholesale" kainomis. 
Dėl platesnių informacijų ir prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laiškų tuojaus. arba atvažiuokite ypa-
tiškai \ raštine pasikalbėti. 

ABC Taupumo Kliubas Ir Raštinė Pas : 

General Radio & Furniture 
SALES and SERVICE 

Lietuvių įstaiga per 13 metų. 
3856 Archer Ave. Tel. Lafayette 6195 

Dar niekad $9.99 tiek daug nenupirko! 
TAI DRĄSUMAS! TAI SMARKUMAS! 

Tai didžiausias pinigų taupos (vykis, ką 
Marks yra kada turėjęs! 

•FOR A LIMITED TIME ONLY!' 

3-ŠMOTU 
PAVASARINIO 

APRĖDO 

PINIGAIS 
AR 

SKOLON 

f : ^ 

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

— SMAIL MONTNLT PAYMENTS — 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

X C T A D TYPEWRITIR 
* 9 I M R COMMNY 

MI C «OtMIATt. M M 

P h o n e D E A R B O R N 8 4 4 4 
l$TH*ATI*-P»I l -©I*OM$TtATIOH 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Audrosią & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Srs Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wbolesa!e) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės jjas NORKŲ, kur gausite 
greitą i r teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

WESTINGHOUSE elektriniai refrižeratoriai yra pri
pažinti vieni geriausių ir tvirčiausių visų refrigera
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu įpirkti Westinghouse refrigeratorių ir 
prižadu, kad kurie pirks iš mano krautuves — ma
no .patarnavimas bus tikrai sąžiningas. Kainos žemos 
ir teisingos — bar^jenai^didpatfsi ir išmokėjimai leng
viausi — be jokių nuošim?nj visiems. 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

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

TEL. LAFAYETTE 6195 

Visus Trys šia žema Kaina 

Kautą, Skrybėle 
ir Suknele 

# 

i 

:;ii::: '&;* 

Pasirinkite iš šio sezono nau
jausią $14.95 kautą, $3.95 su
knelę ir $2.95 skrybėlę. Per
kant atskirai kainuotų $21.85 

Jųs tikrumoje sutaupot 

91M.86 

VOS TIK 50c 
RANKPINIGIŲ 

• 
50c I SAVAITE 
Išmokės Liekaną 

Pastovumas--
- • - — • » 

Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 
Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
'(augesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MCSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METŲ l 

# ^LF 

KEISTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. CaJumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 

t ImiėiUl klekvi<-no taupytojo apdrausti 
Iki SS.OOM.OO h'edorailiieie J.-UlgoJ«. 

J? 

<f 

CREPtT 
MAKES THE 

W0KLD 
G0 'R0UND 

įctUl. 

MARKS 
» 

ES • « 

L;"coln Ave 6409 S. Halsted St. 
Tw£S HURS SAT EVEMN3S J S I 

[MX: 11 
32 W . 
1654 
4736 
3356 
6 3C6 

W 
S 

[ORESS ™Ją 
V/ashington St. | 

Chicaqo 
Ashland 

West 26th 
W Cc^r rak* 

Ave. 
Ave. 

S t reet 
Rofd i 

SOUTHVVEST BUI 
& 

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

APSKAITLIAVIMAS DYKAI 

Parūpiname Paskolas an t ' Naujų ir Senų Namų 
Lengvais Išmokėjimais. 

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

Tel. Republic 3713 
Namy Telefonas Prospect 0176 

1 

J. 

WO 
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Penktadienis, baland. 19, 1940 

Motinai Marijai, C.S.C Mirus jos žemiškoji kelionė pasibai-Jjir 1938 metais sausio 31 d. vo nuo kardo asmeny, bet dar 
gė, bet jos įkurta darbuote-|indelių kredito įstaigose te- daugiau žuvo nuo liežuvio 

Įvertinti Motinos Marijos, kiškoje akcijoje, tai dėka Mo- Į į s t a igos eis su mumis toliau,l buvo daugiau, kaip šiemet, ' 
C.S.C, darbuote ir pasišven- j tinos Marijos didelio pasičven nešdamos Motinos Marijos |Nuo pereito rugsėjo mėn. pri- ^ i m i « u s "*s troškimas 
timą Amerikos lietuvių išeivi- Į timo ir pasidarbavimo. palaimą. f vatinių indėlių suma bankuo- ^ 2ainh i r P a s i e k t l 

jai reikalinga pažvelgti į tuos Amerikos lietuviai turi la- l o t i na i Marijai mirus te- se pastoviai au#a. Kredito ko- *US .~~ t a i a t l i k t i v i s a 5 

laikus, kai mūsų lietuvių pa- bai gražų pavyzdį Motinos 

MOTINA MARIJA (Kaupaitė) C. S. C 
Šv. Kazimiero Kongregacijos Įsteigėja ir G?neralė Vy
resnioji po ilgos.ir sunkios ligos mirė balandžio 17 d., 
9 valanda vakare, 1940 m. Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne, Chica^io, Illinois. 

Velionė gimė sausio G d. 1880 m. Lietuvoje, 
Gudelių kaime. Ramygalos parapijoje. Paliko nuliūdu
sias Šv. Kazimiero Seseris, savo seserį p. B. Valoniene, 
seserėčią K. Cibulskiene ir gimines — AVest Virginia, 
Woreester, Mass. ir Chicasojs. Lietuvoje; broli Juliū, 
seseris: B. Saboniene, A. Krotkienę ir oroleeias — vie
nuoles kazimierictes: Seseri M. Tarcizija, Seserį M. 
Modesta, Seserį M. Salomėją ir Salome Kaupaite, Ne
kalto Pras. Kongregacijos narę. 

Kūnas pašarvotas Sv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyne, 2601 W. Marcmette Rd. Pirmadienį, balandžio 
22 d., 9:30 bus gedulingos pamaldos už a. a. Motinos 
Marijos vėlę. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Maloniai kviečiame mūsų bendradarbius ir prie-
telius atvykti į laidotuves ir suteikti paskutinį patarnavi
mą a. a. Motinai Marijai. 

Nuliūdusios: Sv, Kazimiero Seserys, velionės 
sesuo, seserėčia ir Giminės. 

Marijj 
pereina mūsų meilė j jos dar-

rapijos buvo be mokyklų, mū Marijos mums paliktą kaip ! buotės-įstaigas. Mūsų įverlini-
jsų mergaitės be savų lietu- reikia pasiaukoti dėl visuom^ | l l l a s Motinos Marijos tepasi-
viškų akademijų, mūsų ligo- j nes gerovės. J i žinojo kad reLškia <lal>ar įvertinimu viso 
niai l>e savų ligoninių^ o lie-j viena daug nepadarys. Taigi 
tuvaitės su pašaukimu į tobu- steigi vienuoliją ir prisiauk-
lesnį gyvenimą, be savos lie- Įėjo 400 sesučių-vienuolių jai 
tuviškos vienuolijos. Jeigu pa- padėti ir jos gražius užmany-
žengėme pirmyn šitoje katali- mus įvykinti. Motinos Mari-

Visoms šv. Kazimiero Seselėms, liūdinčioms 
savo gerosios ir garbingosios Motinėlės Marijos, 
reiškiu giliausią užuojautą lydimą Marijony Vfe-
nuolijos šv. Mišių ir maldų vainiku. 

Kun. Dr. Jonas Navickas, Provincijolas. 

PMK1H m 

Lietuviu R. K. Susivienijimo Amerikoje Vyk
domasis Komitetas nuoširdžiai užjaučia Šv. Ka
zimiero Seserų Kongregacija!, netekusiai gar
bingosios savo steigėjos ir viršininkes a. a. 
Motinos Marijos. 

Leonardas šimutis, Pirmininkas 

i \ i 

to, ka jos ranka yra sukūrusi. 
Tikimės, Dievas Motinai Mft 
rijai gausiai atlygins už jos 
gražų ir didelį pasišventimą 
mūsų gerovei. Bet didesnio 
palaiminimo susilauksime, jei
gu su Motinos Marijos mirti
mi mes sujungsime savo pajė1 

gas tęsti Motinos Marijos pla
nus ir užbaigti tai, ko jos jau 
silpstančios jėgos neužbaigė. 

Reiškiame Šv. Kazimiero 
Seserims gilios užuojautos ne
tekus Motinos Marijos. Mel
simės už jos sielą, kad gera
sis Dievas jai suteiktų amži
ną laimę danguje. 

Kun. J. Mačiulionis, M.I/J. 

pas 
operatyvuose indėlių suma 
1939 m. rugsėjo 7nėn. buvo kri 
tusi iki 228,6 mil. litų, o šių 
metų sausio 1 d. buvo jau pa
kilusi iki 274,4 mil. lt. 

Kilniausias troškimas, kurį 
žmo 

visas savo 
is. Lubbock 

Aukso Grūdeliai 
Meilė — vulkaro verpetai; 

ką užlieja — paskandina jo 
ifiimtį. 

Tasai žino daug, kuris mo 
ka valdyti liežuvį. Daug žu 

— Gaunamas, pagal korte
les, žibalas, nepaprastai blo
gai dega, ypač labai degda-

Tikėk manim, kai tau sa-
kau> J°g laiko sunaudojimas 
tavo vėlybesniam gyvenimui 
toks naudingas bus, jog pra
šoks tavo drąsiausius lūku
riavimus. Nesunaudojes laiko 
taip nusilpninsi save, jog su
mokėsi dora labiau, negu ga
li spėti. Platonas 

A.a. Motinos Marijos, C.S.C. mirtis sukrėtė visą 
mūsų tautą. Ji ypatingai yra skaudi mūsų išeivi
jai, kuriai a. a. Motinėle Marija pašventė savo 
gyvenimą garbingoje vadovybėje ir lietuviškos 
kultūros kūryboje. Bet užvis skaudžiausiai pa
lietė Šv. Kazimiero Vienuoliją, kuri savo pradžią 
ir augimą emė iš a. a. Motinėles Marijos didelio 
pamaldumo, pavyzdingos kantrybės, šventumo 
ir jos gilios, grynos, dieviškosios ceilės. 

Liūdinčiai šv. Kazimiero Vienuolijai netekus 
savo brangios, mylimos Motinėlės, o taipgi gi
minėms ir visiems a. a. Motinėlės Marijos prie-
teliams A.L.R.K. Federacijos ir savo vardu reiš
kiu giliausios, nuoširdžiausios užuojautos. 

Skausmo ir liūiėsio pripildyta širdimi klaupiu 
prie a. a. Motinėlės Marijos grabo ir karštai 
maldauju Dievą suteikti jos vėlei amžinos gar
bės vainiką. 

DR. A. G. RAKAUSKAS, Federacijos Pirm. 

Depozitai Lietuvos 
Bankuose 

KAUNAS (E). Šių metų 
sausio 31 d., visose Lietuvon 
kredito įstaigose, išskiriant 
kredito kooperatyvus, buvo 
įdėlių 238,7 milijonai litų. Pa
lyginus su 1939 m. gruodžio 
31 d. indelių durna sumažėjo 
5,8 mil. lt. Žymesnis indelių 
mažėjimas tose kredito įstai
gose pasireiškė 1939 m. po ko
vo men. įvykių (Klaipėdos 
netekimo). Vėliau kas mėnuo 
indeliams pradėjus vel spar
čiai didėti, prasidėjo karas, 
kurs indelių augimą vel su
trukdė: rugsėjo men. indelių 
suma Lietuvos kredito įstai- |^ 
gose sumažėjo iki 204,5 mil. 
litų, tačiau spalių ir gruodžio 
men. indeliai vel pradėjo grįž
ti, ir šio sausio men. buvo: 
valstybinių indėlių 102,6 mil. 
lt., privatinių 136,1 mil. lt. 
Taigi, tik ramiausiais ir pa
lankesnės konjunktūros 1937 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tei. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Averiue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iŠ WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltlmieru. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIEEKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15tih Are. 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. Bankle-
tams. Laidotuvėm.^ 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

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

William A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Diena 

I r NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 8161 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTES UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JOSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

NAEIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III h M P C PATARNAVIMAS 
A I Y I D U L A I I U E DIENĄ IR NAKTĮ 

n v l r 1 T KOPLYČIOS VISOSE 
U I I V A 1 MIESTO DALYSE 

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

VENE1TAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. lllth St., 1 bL j rytos nuo didžiųjų vartų. 

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

Antiroiry B. Petkus 
P. J. Ridikas 
Albert V. Petkus 
Ladiawicz ir Sanai 
J. 

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

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25^5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Petras Cibulskis 
Vel Biznyje 

, nų "Ausk močiute drobeles", 
44(Jale sodo rymavo", uPaukš 
tute, lakštute", "Oi diiuiii, 

Plačiai žinomas, kaip west- džium", *'Daina vakarine" ir 
skleje, taip daugelio kitų chi- "Trys sesutės ant kalnelio", 
cagiečių tarpe, dekoratorius Kviečiame visus Chioagos 
ir pasekmingas biznierius po lietuvius klausytis šių dien-
keletos metų, dėl depresijos^ raščio "Draugo" radio prog-j 
laikų, pertraukos, vel atidarė ramų kas antradienio vakarę 
bianį savo originaleje vietoje: 7:30 vai. iš stoties WGESj 
South Western Paint and' (1360 kil.). | 
Wall Paper Co., 2338 South f 
Leavitt St., telefonas Monroe 
8172. 

Petras Cibulskis žada, kaip 
praei tyje taip ir dabar, teik
ti savo kostumeriams teisin-

Šį šeštadienį Saltimiero ra
dio valandoj, kuri girdima 
kiekvieną rytą nuo 10 iki 11 
vai. iš stoties W H I P , 1480 
kil., klausytojų laukia įdomus 

gą patarnavimą ir dalintis su koncertas, kurį pildys pagar-
jais savo ilgų metų patyri
mais dažymo ir dekoravimo 
srityje. 

Šiandieninį je mūsų dienraš
čio laidoje skaitytojai ras 
skelbimą The American Var-
nish kompanijos, vienas iš se
niausių ir pažangiausių dažų 
ir varnišo išdirbinio įstaigų, 
kurios pilnai garantuotus pro 
dūktus Petras Cibulskis užlai
ko savo krautuvėje. 

"Draugo" Radio 
Programa 

Antradienio vakarą Nekal
to Prasidėjimo Paneles Švč. 
mergaičių choras, po vado
vyste varg. J . Kudirkos da
lyvavo " D r a u g o " radio prog
ramoje, sudainavo keletą dai-

sėjęs Pipirų duetas. Jį suda
ro Jonas ftukštala ir Jonas 
.Romanas, 

• » • 

Sekmadieniui Saltiraierio ra 
dio valanda ruošia ypatingą 
šventadienišką programą. Jo
je dalyvaus Aidų Aidai okte
tas, kuriame dalyvauja Flo
rencija Balsis, Albina Kas-
per, Ona Yonikas, Pearl Ju
zėnas, Mikas Overlingis, Jo
nas Romanas, Algirdas Bra
zis ir Jonas Hukštala. Atsisu
kite WH1P stotį 10 valanda 
ryto. 

• * • 

Pereitą sekmadienį Šaltimie 
ro radio valandos artistai iš
pildė įdomią programą Gary, 
Ind., tos kolonijos S v. Kazi
miero Akademijos Remejų 

ATGAVO SAVO SŪNŲ 
Po ilgo teismo šiandie 3 

metų Anthony Berejka žaid
žia savo motinos Mrs. Helen 
Berejka, 30 m., 3638 Bolmont 
Ave. namuose. 

Vaiką motinai perdavė auk
štesniojo teismo teisėjas John 
C. Lewe ir kartu priteisė iš 
tėvo $12 į savaitę vaiko išlai
kymui. 

Tėvas, Joseph, 6257 Cuyler 
Ave. aiškino teismui, jog vai
ko motina buvo anksčiau pa
siųsta Klgin State ligoninėn, 
bet po eiles tyrinėjimų gydy
tojai pareižtkė ją išgijus. 

Vokiečių bcmbanešis pašautas dega Norvegijoj. (Acme te-
lephoto) 

• -

skyriaus surengtame vakare. 
Vakaras įvyko Spanish Castle 
salėje, kuri buvo sausakimšai 
užpildyta Gary ir apylinkių 
lietuviais. 

PRIEŠ 5 METUS PAGAR
SĖJUS DĖL NUOSTABIOS 
LIGOS IŠTEKĖJO 

Prieš penkeris metus Ame
rikoj pagarsėjo 10 metų Alice 
Jane McHenry del nuostabaus 
nenormalumo — pas ją buvo 
apsivertę viduriai. Tada, ope
racijos metu jį svėrė 40 sva

rų — šiandie ji yra 5 pėdų 8 
colių aukščio ir sveria 118 
svarų. 

Pereito kovo mėn. 22 dieną 
ji pabėgo su Wm. Kern Byle, 
23 m. į S t Charles, Mo. 

Jos motina užprotestavo, 
bot šiuo laiku jaunieji leidžia 
medaus mėnesį Chicagoj. 

I 
Chicagą atvyko 8 metų Paul 
ir 11 m. Ruth Niemala. Prieš 
clu metus jie buvo išvykę į 
Suomiją pas gimines, bet ka
rui iškilus, tėvas juos parsi
kvietė namo. 

I Š K I L M I N G O S G E D U L O P A M A L D O S 
įvyks šeštadienį, balandžio 20 A 

AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE 
8:30 VALANDĄ RYTO 

už vėlę a. a. šviesios atminties 
MOTINOS MARIJOS, C. S. C. 

šv. Mišias aukos KUN. JUOZAS VAŠKAS, M.I.C. 
Patarnaus dijakonu KUR A. MORKŪNAS, M.I.C; 

subdijakons KUN. J. DAMBRAUSKAS, M.I.G 

1 

SKOLINAME PINIGUS 
INSURED 

•ĮĮįHr«M-vp , j » 

SUTAUPYKIT IKI 50 
ant visų ofiso mašinų in reikmenų 

Typewriters 

Adding Machines 

Checkvvriters 
Folders 

Nepamirškite apžiū
rėti mūsų krautuves 
M o d e r n i ą Parodę 
prieš perkant ofiso 
baldus. Nėra jokių 
prievolių. 

NUSIŠOVĖ DĖL ŽMONOS 
Homer Havnes 30 metu 

V 4. 

bandė su žmona, Miss Rutli 
\Vitt susitaikinti, bet jam ne
pavyko. Jie buvo persiskyrę. 

Tada Haynes mėgino savo 
skausmą palikti bare, 2230 
Lincoln Ave. Bet ir tai jam 
nepavyko. Desperacijoj Hay
nes bandė nusišauti. County 
ligonines gydytojai mano, jog 
jis galįs išgyti. 

VEDYBŲ 
leidimus išsiėmė: Stanley D. 
Budvitis ir Cecilija Bražins
kas ; William Olesinski ir Eva 
Nelson. 

PADEREVTSKIO 
fondas Lenkijos pašalpai pra
dėjo organizacinį darbą sukel
ti šioj apylinkėj $100,000. 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
P a r d u o d a m e bušel ia is a r veiimafc 
1 bušel is 25c; 5 bušel ia i $1.00; 

15 bušel ių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
\VORTH, I L L I N O I S 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

ANT PIRMU MORGIČIU * ! ^ K f 
^ s ^ 

P I N I G A I Apdraus t i iki $5,000 p e r Fede ra l Saviiigs and Loan Insu rance 
Corpora t ion , po V. S. Governuicnt priežiūra, 

MOKAME 3 * % UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso va l andos : 9:00 vai . ry to iki 5:00 vai. v a l e 
P i rmadien ia i s iki 8:00 vai. vak. 

CHICAGO SAVINGS AND LGAN ASSOCIATION 
6816 S. WESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

J O H N P A K E L , Secretary 

Addressing Machines 
Dictatkig Machines 
i 1 " • ! • • • « • II mm* tmwMi • ' • • ' • " 

Multigraph Machines 
Duplicators 
Multilith 

CONRAD 
Fotografas 

Studi ja Jremjta p l r , 
m o s rūšiea su mo
dern i škomis 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 — ENG.lewood 5883., 

Res. — ENG-lewood 5840., 

VVOLK S T U D I O 
1945 West 35 , h Street 

/o* <n/e V-
301""**' MODERN 

COMPLETE 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813 S 

Paimsime 

JŪSŲ senas 

masinas 

mainais 

Masinos 

gerai per

dirbtos, 

pilnai Ga

rantuotos 

Plione Virgiuia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

H0LLYW00D INN Prop. 
Sve ta inę r e n d u e j a m e sus i r ink i 
mams, p a r e m s , ves tuvėms i r v i 

šok iems p a r e n g i m a m s . 
2417-19 WEST 43RD STREET 

, Chicago, Dl. 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

w NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 
Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER -- QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų 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. Rockvvell Street 

Grovehill 0 3 1 8 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

425 NO. LA SALLE STREET 
TeL Delavvare 4903 

Pruitt Kompanijos Masinas Vartoja Dienraštis 'Draugas' 

Ta i yra ger iausi Ir graž iaus i au tomobi l ia i Amer iko j , moderniška i iš
tobul in t i , nužemintos ka inos , lt n g \ i i šmokėj imai , te is ingas pa ta rnav i 
m a s . T u r i m e daugybę va r to tų au tomobi l iu , vėliausios mados , prieina
m o m i s ka inomis . 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"V \VIUJ L I K Ę U S " 

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

T*I 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEHGVAIS lAMOK£JIMAU 

Barskis Furniture House, Inc. 
*WMM B O K I OF i m r U R N I T U R B " BLNC» 1M4 

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

file:///Vitt
file:///VORTH
file:///VIUj
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Penktadienis, nalan?!. 19, IflSO 

MOŠŲ CHORAIS, DALYVAUJANČIAIS 
DAINŲ ŠVENTĖJE 

Dievo Apvaizdos parapijo- Į "Kuprotas Oželis/• veikalai 
je sėkmingai klebonauja gerb.i *4Nastute,,> " K a s Bailys," 
kun. I. Albavieius. Jo pastan
gomis yra daug nuveikta di
delių darbų parapijos labui. 
J o pagelbininku yra kun. 
Valter Urba. 

Choras gerai gyvuoja per 
daugel metų, nes laimingas 
buvo, kad visados turėjo ga
bius muzikus. Chorą vadova
vo muzikai A. Limontas, A. 
Aleksis, J . Kudirka, J . Balį 
sis. 1925 m. gruodžio mėnesį, 
chorą vesti užeme K. Sabonis. 

Choras yra surengęs daug-
vakarų ir koncertų. Pirma 
choro suvaidinta operete — 
Petrausko uAdomas ir Ieva." 
Iš eiles vaidinta operete 

"Netikėtai," "Gyvas Gra
be," "Salaputr is ," "Aptieko-
rius," "Žydas ir Dzūkas," 
"Paskutinis Žiponas," "Žen
tai iš Amerikos," " T r y s My
limos," "Užkerėtas Jockus" 
"Kelione į Lietuvą", "O , 
Daktare,'* "Prapuolęs Drau
gas . " 

Dievo Apvaizdos parap. 
choras gieda sekančias Mi
šias: 

St. Joseph — Biggs, 
Festival Mass — Sorin, 
St. Xeehthild — Nemmers, 
In Honor lloly Family — 

Cremer, 
St. John — sTurer, 

Third Mass ir B Fiat — 
Leonard. 

Choras yra pasiruošęs da
lyvauti Dainų Šventėj, Bala n 
džio 21, Ashland Auditorium. 

Dievo Apvaizdos parapijo-
nai skaitlingai dalyvaus sykiu 
su choru. 

Chorą sudaro: D. Šulckaite. 
Leokadija Sabonis, Rože For
rester, Ona Moekaite, Alice 
Bušius, Helen Bučius, Elena 
Daujotis, Josephine Bojnan-
sky, Marijona Pukšmyte, Ce
cilija Pukšmyte, Dolores Sa-
bonyte, Agota Daugirdas, 
Marijona Arlauskaite, Stella 
Arlauskaite, Stanislova Da-
manskas, Ona Bukantaite, 
Ona Jankus, Irene Kazakiavi-
čius, Stella Vidugeris, Ona 
Monkiute, Jieva Rumbutyte. 
Bernice Mockiute, Grace Stan 

Dievo Apvaizdos parapijos choras, su vedėju dainininku K. Sabeniu, klebonu kun Ig Al-
bavičium (kairėj) ir vikaru kun. V. Urba. 

V/Sl P«ASO JU 
jWHeuw fa4fiau<t\ 

PATSY GARRETT 
ir PAUL DOUGLAS i i 

FRED VVARINGS 
CHESTERFIELD 

MALONUMO LAIKO 
Pasiklausyki** Poakis 

Vokams j Sovoitf P«r 
• t N.I.C. Stotis 

Coprri«ht 1940. 
Liscrrr * M Y n * 

TOAACCO Co. 

Kuomet rūkytojai kreipiasi į 
Chesterfieldfa mėgsta visas geras koky
bes kokias cigaretas gali suteikti. Chester-
fields yra AIŠKIAI LENGVESNI... Chesterfields 
VESESNIO-DUMO... Chesterfields GERESNIO 
SKONIO. 

v 

Šitie trys gerieji daiktai ir viskas apie 
Chesterfields...jų didumas, forma, ir 
kaip jie dega... padaro juos cigaretus, 
kūne PATENKINA. 

esterfield 
Šiandienos Aiškiai Lengvesnis, Vesesmo-Dumo 

Geresnio Skonio Cigaretas 

č-ius, Adella- Monkus, Sophie 
Černauskas, Petras Varakulis, 
Antanas Daujotis, Edvardas 
Daujotis, Jonas Petrošius, 
Edvardas Petrošius, TValter 
Merzvinskas, Antanas Šim
kus, Juo%as Bankevieius, Jo

nas Rakauskas, Jonas Daman valstybių kolonijų. Jauksime 
skas, Juozas Damanskas, An- jų i r nuaširdžlai priimsime, 
tanas Benaitis, Robertas Sa-I kiek tik daleis mūsų išteklius. 
bonis, Kazimieras Būdžius,' 

Spėjame, kad nemažai at
silankys žmonių ir iš kitų val
stybių lietuvių kolonijų. 

Dainų Šventes programa 
prasidės 5 vai. popiet, o šo
kiai 8 vai. vakare. Šok;am> 
grieš Jark B a n y s orkes.ra 
iš 10 muzikantų. Jaunimui 
bus progos pasišokti gražio
je salėje. 

Sveikata Ligoniams 

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

delko juos vartoti 
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynu ir orlaivyuu, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose, JŲ keliu toliai ir 
it. Tas v i-kas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai u i $1. 

M. ZUKAITIS 
331 DEAN BOULEVARD, 

Spencerport, N. Y. 

CLASSIFIED 
Pranciškus Česna, Andriejus 
Balčiūnas, Vincentas Petro
šius, Steve Yinikas. 

WEST PULLMAN JAUNIMO KLUBAS 
DAINŲ ŠVENTĖJE DALYVAUJA 

IN CORPORE 
"Draugo" agentas ir dide-dytumem, jog mūsų jaunimas 

lis darbuotojas rengiamos l)ai 
nų Šventes, kuri įvyks balan
džio 21 d., Ashland Audito
rium, Karolis Raila, praneša, 
kad West Pullman'o Jaunimo 
Klubas yra nutaręs " i n cor-
pore" dalyvauti Pirmojoj 
Chicagos Lietuvių Dainų 
Šventėj, Ashland Auditorium. 
Klubui vadovauja pavyzdingi 
jaunuoliai, kaip parapijos I 
trustistas Leo Konstant, Ju-
lia Andriuškaite ir kiti, ku-
riii vardams suminėti užimtų 
daug; vietos. 

Prie progos reikia pažymė
ti, kad ir visas West Pullman 
jaunimas, ne tik jaunimas, bet 
ir visas senimas, ruošias da
lyvauti Dainų Šventėj ir pa
remti mūsų chorus, kurie dar
buojasi lietuviškos dainos kė
lime. 

Gražus pavyzdys kitų kolo
nijų jaunimui. Jei iš tokios 
tolimos kolonijos, kaip West 
Pulhnan žada daug jaunimo 
ir senimo dalyvauti, tai ką 
jau bekalbėt apie lietuvius ki
tose, arčiau esančiose koloni
jose. Nusidetumem prieš sa
vo jaunimą ir neturėtumėm 
teises ką nors jam sakyti, ką 
nors apie jį kalbėti, nes paro-

mums visiškai neapeina. Ne-
pasirodykime tokiais. 

Taigi, balandžio 21 d. visi 
! " in corpore,,, kaip West Pull 
man Jaunimo Klubas, daly
vaukime Dainų Šventėje -
Ashland Auditorium. 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI NAMAS 

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

1118 Sonih Maplovk'ood Avomie 

PARDAVIMUI LOTAS 
Marquette Parke, prie 70tos ir So. 
Talman Ave. Kam reikalingus toka 
lotas, atsišaukite tuojau. Parduosiu 
pis-iai. 
4319 So. Cnmpholl Avonue, Chiongo 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu namas?: 6-C kam b. su 2 kary 
parari žiu; pečiais apšildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3.(?50 
Laflin era t. arti (Ifitos. 

NORMAN C.EVRR & CO.. Ine. 
6311 South Asli'and Avpniic 

TeL RepofcHc 2030. 

Randasi ant 

Sulauksim Svečių Ir 
Iš Kenosha 

i 
j Žinomas West iSide veike-
! jas, Chicago Liet. Labdarių 

Sąjungos darbuotojas, P. Fa-
bijonaitis, praneša, kad būrys 
Kenosha lietuvių žada daly
vauti Dainų švenjjeje, balan
džio 21, Ashland Blvd. Audi
torium. Tai ari, ta diena ture-
sime svečių ne tik iš arti — 
Chicagos lietuvių kolonijų, to
liau — iš Chicagos apylinkes 
kolonijų, bet ir iš toli kitų 

Skubinkit, Skubinkit! 
GAUTI VARTOTŲ MAŠI

NŲ BARGENUS 
1939 Chevrolet $465. 
1939 Plymouth $495. 

Taipgi 100 įvairių kitų 

Mutual Auto Sales 
2654 W. MADISON ST. 

Chicago, Illinois 

DDDKLIS LR PTC.TTS 
Lotas ant proro kampo prioš Vionuo-
Tyna. Marquetfe Parko. Tinkamas del 
rezidencijos ar ko kito. TCam roika.-
Jingra. atsišaukite ar rašvkite prrei'ai: 
J. Vilimas, 6800 S. M*plcwood A\e., 
tol. HKMlo'ck 2323. 

PARDAVIMUI 
Parduodu duonos kepykla, su namu, 
arba vien tik bizni. Pi7nts išdirbtas 

į per ilpus metus. Priežastis pardavi
mo — senatvė. 
2803 So. FnieraM Ave.. Choago, IUf-
rois, telefonas Caltimet 4959 

PARDAVIMUI NA*f<S 
Pardavimui 3-fIetu namas Bridge 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lan-

PARDAVIMUI f KIS 
160 nkorų: 90 akeru dirbamos: 11 
budininku. Tuščia vieta: parduoda
ma už $03 00 už akera. Joi norite 
mažiau žemes, palite pirkti 40 arba 
SO akeru. Didelis vasarinis rezortas. 
Gera vieta, žmojrus g-ali p.ndaryti 
prera R-yvonima. br-t aš per senas ir 
nefiraliu dirbti. Cash kaina *10.000. 
Mr. ,lohn Scliullz. Rox 40, Roule 1. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Tavernas. Moderniški 
fix<*eriai. Prieinama kaina. 

At.sišnukite: 2901 AV. Armitagc. 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu namas, po 6 kambarius. Ge
rame stovyje. 2 karų garadžius. Alie
jų apšildomas. Tiktai $8.500 00 Atsi
šaukite: 0429 Soijth Kolin Street. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas prie mažos 
ūkės — singelis ar našlys. Turi mo
kėti vairuoti troką. Pagyvenimas ir 
mokestis. Atsišaukit: 3658 \Vesl 
l l l t h Stroet, teJ. Bevorly 0231, 

PARDAVTMUI TAVERNAS 
Kampinis, mūrinis namas. 4 Kam
bariai gyvenimui ant vietos. Randa
si lietuvių ir kitų tautų apgyvento] 
kolonijoj. Yra garadžius ir kiti pa
togumai. Parduosiu pigiai arba pri
imsiu | partnerius. 2301 South 
Lcavltt Street. Chieago. 

PARDAVPMUI BIZNIS 
Groserne ir bučerng, kampinis na
mas; kaina prieinama; renda žema, 
Pilnas ir geras stakas. Gera proga 
lietuviui. Atsišaukite Laišku: 
"Draugas". 2334 So. Oakley Ave., 
Cliieago. Dl. Box No. SS451. 

MAROT'CTTE P A R K E 
Savininkas apleidžia Chieagą., } 15 
dienų turi būti parduotas bungalow, 
6832 S. Maplfnvood Ave.; 5 po 3 
kambarius, šiltu vandeniu šildomas. 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., 2 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren-
dos į mėn. $50.00. Abudu namua 
parduosiu už teisingą pasiūlijimą, su 
mažu j mokėjimu. C. P. Suromskls. 
inanager, 6921 S. Western Ave., te l 
Republle 3713. Nanmj telefonas — 
P r o s p e e t O 176. 

PAIEŠKAI! PUSININKO 
Paieškau pusininko prie išdirbystės 
biznio, kuris galėtu vesti prekybą 

Į visoje valstijoje; taipgi moters, naš-
lės ar merginos, kiek suprantanti 
angliškai ir norinti likti savininke. 
Esu vienas ir sunku vienam biznj 
tvarkvti. Rašykite antrašu: 
Speeialtv Mfg. and Sales, R.R. L 
lVest 87th St., Oak Lawn, llllnola 

R E N D O N OFISAS 
3243 S. Halsted St. — tinkama* 
profesionalui, grožio salionui. priė
mimo kambariui; apšildomas: ištai
sysime. Renda $20.00 j mėn., tel, 
RAJVdoįpH 3072. 

t? 
IŠKILMINGAS IDARYMAS JŪSŲ TIPO 

MALIAVOS KRAUTUVĖS 
Maliavos krautuvė kur £flh"te pa
sirinkti geriausią maliavą, var-
nish, enamelį ir t. t. už prieina
mas kainas... Męs kų tik gavo
me pinlą staką... jis laukia jūsų 
peržiūrėjimo. 

* Per kelias savaites ieškojome 
ir išrinkoms American produk
tus, kuriuos gamina The Ame
rican iVarnish Company, nes ti
kimės, kad jų produktai yra ge--
riausi Amerikoje. 

# Mūsų siekis yra įsteigti maliavos krautuvę, kuria vi
si galėsime didžiuotis... Šiam tikslui reikalinga jūsų 
pagelba ir gera valia. 

SOUTHVVESTERN PAINT & WALL PAPER CO. 
2338 S. Leavitt St. Tel. Monroe 8172 

PETRAS CIBULSKIS, Savininkas 

: ^ 

A C O R D I A L 
W E L C O M E 
AVVAITS YOU 

PARDA1T3IITI K R A r T r V f t 
fvairenvbiu ir smulkmenų krautuve 
pardavimui. Jvairus stakas. Nėra 
skolų, Tsteip-tas 10 metu. Paervveni-
mui kamrarial užpakalyje. Priežas
tis pardavimo — senatvė. Agentai 
nenas-eidaujami. Atsišaukite: 2518 
Wegt fi3»-ri Street, ri i ieago. IlHnolR 

PARDAIT^IFI BTZTVTS 
Saldainės. Iro Cream. Pop Corn ma
gina, smulkmrnni. žurnalai, cigare-
tai. V.ra ir nag-vvenimui kambariai 

1gr>f> \\V«f Rt^t Street 

PARDAVTMUI NAMAS 
Turime parduoti naui.ii perdirbta 
5 kambariu eoltaere. Karšty vande
niu apšildomas. Prieinama kaina. 

Asišaukite 2117 West 23rd Street 
Clib-ago. 

P A R P A V O m fTKTS 
60 alc^ru ūkis. erera žemė Ir bu-

dlnkaL Pandnsi Kleeron, Micb., prie 
Route 114. Kaina tik $2.000. Atsi
šaukite numeni 3?51 So. Kmerald 
4vo Chimp-o. T11 TV>1 ViVtorv 41 SI 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
STMAKO DAUKANTO PEPRPAT; 

SAVPNOS & T.OAN ASSOCIATION 
of Cliieago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ben. J. Kazanauskas. Raštininkas 

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

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakaraia 
ir SekmadieniaL 

s •Ht 
j Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dieno*. J 

TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 ' 

V • • 

ATSARGOS KAPITALAS - #325,000.00 
Dabar mokam 31/2% °^ P*" 

dėtus pinigas. Dnodam pa- §£ 
skolas ant namų 1 rki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAJi" ASSOCIATION 

OP CHICAGO 
JUSTTN MACKIEWICH, Pres, 

Cfaartered by U. 8. 
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
TFX. VIRGINIA 1141 

VAJL.: © ikJ 5 p. p. Tre^lad.: • lkl 12:00 p. Aeitad.: • iki 8;00 • . • . I 
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