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T R U M P A I 
Rašo, Dr. K. M. 

Popiežius Pijus XII be galo 
susirūpinęs karo plitimu. Jis 
paraše Vatikano valstybės 
sekretoriui kardinolui L. 
Maglione laišką, prašydamas, 
kad visas katalikiškas pasau
lis maldautų V. Dievą tai
kos su teisingumu. 

Į New Yorkę atplaukę iš 
Anglijos keleiviai pasakoja, 
jog laivO Scythia kapitonas 
j y prašęs pirmas 48 valandas, 
išplaukus iš Anglijos, miego
ti apsirengus prie neuždary
tų durų. Menkas malonumas 
laukti kada į pašonę pasius 
vokiečiai torpedą. Karas. 

Prancūzijos min. pirminin
kas Povilas Reynaud pasku
tinį Vokietijos žygį į Norve
giją sau įvertina teigiamai. 
Esą 1) padaryta neatitaiso
mos žalos Vokietijos laivynui. 
Karo laivyno jėga sumažėju
si 20—30%. Vokietija į savai
tę nustojus- 78,000 tonų pre
kybos laivyno. 2) Vokietija 
atkirsta nuo Švedijos rūdies. 
3) Sudarytas naujas, Vokieti
jai žalingas, šiaurės frontas 
ir 4) Vokietija dvasiniai pa
laužta. 

JE. vyskupas Būčys jau Amerikoje 

I 

ŽYMIEJI VEIKĖJAI 
PASITIKO GERB. SVEČIA 

New Yonken viešbutyje 
įvyko pirmasis pr iėmimas 

NEW YORK, bal. 25.| dr. Končius. Kaitėjo; kun. 
("Draugui" te'egrama). — 
Vyskupas Bueys, kun. Rėklai
tis atvyko laimingai. Sutiko 
lietuvių dva8&kvju ir visuome 
nė, Priėmimas įvyko New Yor-
ker viešbutyj. Vakaro vedėju 
buvo kun. J . Simonaitis ir 
vyriausiuoju kalbėtoju kun. 

Pakalnis, prel. Maeiejaus-
kas, kun. Švagždys, kun. Gar
nius, kun. Lekešis, rod. J . 
Laučka, kun. Jakait is , kun. dr. 
Navickas, kun. Rėklaitis ir 
vysk. Bueys. 

Bendrai aptarta, jog Ame
rikos lietuvių vieningumas 
būtinas Lietuvos ateičiai. 

ITALAI PAGEIDAUJA 
NACIŲ LAIMĖJIMO 

Taip save ramina prancfu 
ii. O vokiečiai kita dainuo-

M. Dies įrodė, kad komu-
n i štai su naciais rengiasi nu
versti esamą valdžią Meksi
koje. Vidaus reikalų sekreto
rius Ign. G. Tellez ėmėsi va
lymo darbo. Paliepė ištirti! arti Lillehammer. 
komunistų ir nacių veiklą. Ką I Narviko fronte - nieko 
suras neteisėtai atvykusį į! nauia. 
Meksiką, — išsiųs lauk. Visa- m 

ROMA, bal. 25. — Balogna 
laikraštis Ręsto Del Carlino 

Šis vaizdas iš Londono per radiją prisiųstas. Britų cenzorius sako, kad tai transportas n l i m a t o § i a m e Europos kare 
su britu kareiviais kažkur Norvegijos pakrantėse. (Acme telephoto). . . . . . . . .V1 . 

nacių laimėjimą ir pareiškia, 
kad nuo to laimėjimo priklau 
so ne tik Vokietijos, bet ir 
Italijos ateitis. 

j Atsakydamas į klausimą, 
&r Italija turi įsikišti karau 
dėl Vokietijos, laikraštis at
sako: Jei Italija įsikiš karan, 
ji nekariaus dėl Vokietijos, 
arabą už Vokietiją, bet grota 
Vokietijos. 

Laikraštis tiki^ kad Vokie
tija laimės šį karą ir italai 
linki jai laimėti. Nes nuo ka 
ro užbaigos priklauso ne tik 
Vokietijos, bet ir italų vaikų 
ateitis. 

LONDONAS PRIPAŽĮSTA 
NEPASISEKIMUS 

Vokiečiai blaško santarvės 
pajėgas Norvegijoje 

LONDONAS, bal, 25. — 
Britų išleistam karo komuni
kate pažymima: 

Šiaurių link nuo Steinkjer 
(Norvegijoj) neturima jokių 
susirėmimų su priešu. 

Pietiniam fronte dėl priešo 
spaudimo santarvės pajėgos 
apleido užimamas pozicijas 

me pasaulyje bolševikai įgri
sta-tautoms į gyvą kaulą. 

STOKHOLMAS, bal. 25. — 
Apturimomis žiniomis, vokie
čių pajėgos šiaurių link nuo 

Olandija nekariauja ir neuž O s l o n^a]] s a T ) t arvės kariuo-
pulta, o jau jos kolonijas ža- men^ \r sekmingai veržiasi į 
da didžiūnai dalintis. Angli-i Frondheim rajoną. Paimtas 

ir norvegų jėgas ir tuo būdu 
padaro ittvira/kelią kariuome 
nei. Kita vokiečių koliumna 
veržiasi išilgai kitos geležin
kelio šakos I j nk Ringebu. Vo 
kiečiai greita laiku priešą iš
blaškė iš Lillehammer ir apy
linkių. Paimtas ir Domoas 
miestas, iš k IT geležinkelis 
Mkojasi į Roros ir Andai* 
nes. 

Tose apyti.ikė-ii b r i t e ir 
prancūzus ištiko didelis 'smū
gis, nes net arėta priešlėktuvi
nių patrankų, čia aiškinama. 

Trondheim yra svarbus nor 
vegų uostas vakarinėse pa
krantėse. Uosta turi okupavę 

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS 
KAUNAS, bal. 23. — Brig. 

gen. Stasys Raštikis pasitrau
kė iš kariuomenės vado pa
reigų. Nauju kariuomenės va
du paskirtas, iki šiol tas pa
reigas laikinai ėjęs, div. gen. 
iVineas Vitkauskas. 

Balandžio 24 d. į Lietuvą 
atvyksta nuolatinis popiežiaus 
nuncijus Lietuvai arkivysku
pas Centoza. 

Dėl Europos įvykių buvo 
sustabdyta numatytos trumpų 
bangų radio stoties, išeivi
jai informuoti, statyba. Da
bar nustatyta šį projektą vy
kdyti. 

Esamas pašto tinklas bus 
keleriopai padidintas, kaimuo
se steigiant 2,000* naujų pas- Britų vyriausybė planuoja 
to punktų. I parlamentui įduoti sumany

mą gyventojams ir patiems 

SPĖJAMA, HITLERIS 
MASKUOJA ŽYGIUS 

WASHINGTON, bal. 25. — 
Amerikos kariniai specialis
tai, kurie atydžiai stebi ir se
ka įvykius šiaurinėje Europo
je, yra nuomonės, kad, rasi, 
Hitleris maskuoja savo žygius 
Norvegijoje. 

Londone ir Paryžiuje spė
jama, kad Vokietija turi daug 
kariuomenės Norvegijoje. Bet 

ANGLIJOJ KOVA 
UŽ ŽODŽIO LAISVf 

LONDONAS, bal. 25. 

KOMUNISTAI VERŽIAS 
SOVIETINTI U. S. 

WASHINGTON, bal. 25. — 
Fred M. Howe, jūrinis (lai
vų) radijo operatorius, Dies 
komitetui vakar pasakojo, 
kad komunistų partija Ame
rikoje turi 'savo narius ame
rikoniškuose prekybos laivuo
se. Pasitaikius karui jie daug 
kuo gelbėtų įsteigti sovietus 
J. A. Valstybėse. 

Howe sakė, kad ir didieji 
amerikoniški keleiviniai lai
vai Washington ir Manhattan 
turi komunistų partijos na
rius. 

Jis 'sakė J.( E. Davieso luk-
susinio jachto radijo opera
torius yra komunistas, jam 
žinomas vardu "Mr. Stano". 
Davies šiandien yra speeiali-
niu asistentu valstybės depar 
tamente. Jis seniau buvo am
basadorius Rusijai ir Belgi
jai. 

Davies pripažįsta, kad 
George Stano yra vyresnysis 
radijo operatorius jo jachte 
Sea, Cloud nuo 1934 m. Bet 
sako pirmą kartą girdįs, kad 
tas operatorius būtų komu
nistas. 

Anot Davies, Stano yra sau 
nus radijo operatorius. Jis ra 
mus, darbingas ir kapitono 

vietos specialistai mano, ^ d ^ . 
turi daugiausia iki 75,000 ka 

Hope sake, kad American rių, kurie išsklaidyti įvairio
se šalies dalyse. 

Specialistai taip pat randa, 
kad vokiečių vadas Norvegi
joje yra antraeilis generolas, 
o geriausieji vadai palikti Vo 
kietijoje. 

Communications Association 
(CIO) turi savo narius komu 
niftus ir šalies vyriausybės 
tarnyboje. Anot Howe, jie ten 
tikslingai pasiųsti — užimti 
svarbesnias 'pozicijas. 

MADRIl^AS, bal. 25. — Vi-j parlamento nariams uždrau's-
daus reikale ministras R a m o n e kritikuoti vyriausybę ry-

vokiečiai. Sanla-^ės kariuo- Seirano Suner falangistų par g i u m s u k a r o vedimu. 
menė bando vuvieuus iš ten 
išmušti. Tad vokiečių kariuo
menė iš pietinė,* Norvegijos 
veržiasi pagalbon tai savo ne 

ja su Prancūzija paimtų glo-: P i 0 r o s mįesta»s ties svarbiu ge 
boti; J . Am. Valstybės neno-, l c ž i n k e l i u i r y t e n a i e i n a m a 

ri atsilikti. Visus gi gązdina p į r m v n . Vokiečių bombone-
japonai. Jie sako, turi gyvų ^mi triuškina britų, prancūzų gausingai Troiv.-'Kime įgulai. 
reikalų Olandijos salynuose , _ _ 
Del tų salų gali netikėtai ki- SANTARV£ PASIRENGUS LAKŪNAI APŽVALGĖ 
lti Tyliajame vandenyne nau- - GRUMTIS 
jas karas. J PRAHĄ 

lijos susirinkime Valencijojy 
pareiškė, kad Ispanijai stinga Darbo .partijos vadai pir-

Brazilija valosi nuo bolševi 
kų. Sostinėje Rio de Janeiro 
suimtas 41 komunistas. Visa
me krašte komunistus gaudo. 
Jie eina ranka į ranką su na
ciais, kasasi po valstybes pa
matais, ruošdamiesi į kruvi
ną revoliuciją. Tai daro Mas
kvos ir Berlyno nurodomi 
Uždarytas jų laikraštis " O 
Estado". Brazilija laiku ap
sižiūrėjo, ir valstybes išdavi
kams bus riesta. 

PARYŽIUS, bal. 25. — 
Vyriausioji santarvės karo ta 
ryba turėjo susirinkimą. Frau 
cūzijos premjeras Reynaud sa 
vo ministrų kabineto posėdy
je pranešė, kas tarybos nutnr 
ta. 

J i s pareiškė, kad Hitlerio 
tolesui žygiai nežinomi. I r pa
stebėjo: ** Esame viskam pasi 
rucšę ir visomg linkmėms". 

Premjero nuomone, matyt, 
sekantis Hitlerio stfsimetimas 
fcus prieš Šveicariją, arba Bal 
kanus. Bet nėra dar aišku. 

bal. 25. — 

Argentinoje, Buenos Aires, 
policija padare 5 knygynuose 
kratą. Rado bolševikų perša- VATIKANAS. — Prez. 
mų nemoralių knygų net 5000. Roosevelto atstovas Vatika 
Atimtos. Knygynų sa^inin- nui Taylor turėjo pasitari-
kai areštuoti ir patraukti į mus *u popiežiaus valstybės 
teismą. Kada gi bus apvalyti; sekretorium kardinolu Mag-
J . A. Valstybių knygynai? lione. 

PARYŽIUS, 
Britų prancūzų išleistam karo ^>> 
komunikate pažymima, kad 
prancūzų žvalgybiniai lėktu
vai apžvalgė Prahą (Bohemi
joj) ir apylinkes ir priešo ne
pastebėti grįžo. 

MASKVA. — Atplėštoj iš 
Suomijos daly komunistai or
ganizuoja "liaudies vyriausy-

BRITŲ KOMUNISTAMS 
RENGIAMA PIRTIS 

duonos ir kitų maisto prod.uk' ™^ S r l e z t a l P ™ 4 * 1 ml; 
tu. Tačiau pabrėžė, kad ispa- n 5 t a m sumanymu,. Uždraust, 
„ai turi pakankamai įdirba-' vyriausybę kritikuoti re.sk.a 

suvaržyti žodžio laisvę, mos žemes. J 

Tas gal yra tinkama ir nau 
dingą diktatorių valdomoms 
šalims, bet ne Britanijai, pa
reiškia darbo partijos vadai. 
Vyriausybė tiek jausli, kad ji 
bijo mažiausio kritikos žo
džio. Vadinasi, žmonės turi 
tylėti, jei netinkamai veda
mas karas, negali pareikšti 
savo nuomonės. 

Darbo partija nieku būdu 
nepritars, kad žodžio laisvė 
būtų varžoma, sako jie. Kiek
vienas individas turi teisę 
viešai pareikšti savo mintį. 
Priešingai gi būtų sugriauta 
ir pašarvota žodžio laisvės 
demokratiška 'sistema. 

Howe pažymėjo, kad visi 
Matyt, šis Hitlerio žygis y - | k o m u n i s t a i p r i k l a u s o k o m l l . 

ra paprastas maskavimas,; ^ p a r t i j a į į r ^ ]įdkyth 

kad suskaldyti britų laivyną ^ . ^ ^ ^ _ ^ 
ir pultis kur nors į Balkanus, ^ ^ ^ ^ ^ g o v i e t i z m o 

naudai ir karo laiku gelbiti 
partijai. 

Howe išvardino kai kuriuos 
esamus vyriausybės tarnybo-

ar kur kitur. 

OSLO STUDENTAI PAS 
PRUKO NUO VOKIEČIŲ 

BRIUSELIS, bal. 25. 
Atsistatydino belgų ministrų 
kabinetas kilus nesusiprati
mams švietimo klausimu. 

LONDONAS, bal. 25. — propaganda ir visokia veikla. 
Darbo partijos organas Daily į Taip įvyks ir Britanijoj. Vi 
Herald praneša, kad britų yy-j daus reikalų ministras tiria 
riausybė rimtai svarsto imtis komunistų aktyvumų. Spėja-
žvgių prieš britų komunistus' ma, komunistų vadai turi su- LONDONAS, bal. 25. — 
-1 panaikinti jų partiją. i sisiekimus su priešu (na- Imperial Chemical Industries 

Prancūzija, iškilus karui, 'ciais). Tas gi, jei bus susek-
sekmingai apsidirbo su komu-' ta, bus tikrai nepakenčiama ir 

MELLERUD, Švedija (U. je radijo operatorius komunis 
P. korespondencijos ištrau- tus. Pažymėjo, kad, jo nuo-
kos), bal. 25. — Teko atlan- m 0 ne , apie 150 tikrųjų ko-
kyti vokiečių okupuota Nor- munistų (savo partijai ištiki-
vegijos sostinę Oslo. Tenai s n mų) tarnauja Amerikos lai-
žinojau, kad kuone visi Oslo vuose. 
universiteto norvegai sturlen- Pagaliau nurodė, kad ko
tai paspruko nuo vokiečiii ir 
susijungė su savo krašto ka
riuomene kariauti prieš vo
kiečius. 

Studentai mažomis grupė
mis apleido miestų apsin.etę, 
būk vykstu aplankyti provin
ciją. Nė viena grupė negįžo. 

AMERIKOJ ŠARVUOJAMI 
BRITŲ LAIVAI 

HOBOKEN, N. J., bal. 25. 
— čia Bethlehem Steel korpo 
racijos krantinėje apšarvuoti 
ir įginkluoti du britų preki
niai laivai. 

Iškeltas klausimas, ar šis 
žygis nėra priešingas Ameri-

munistai radijo operatoriai 
turi priemonių tiesiogiai su
sisiekti 'su Maskva. Gal jie 
tuo ir naudojasi, 

Pats Howe yra telegrafo 
operatorius ir priklauso A-
merican Communication Asso 
ciation antrajam skyriui (kuo 
pai) 

WARM SPRINGS, Ga. — 
Preiz. Bboseveltas pasirašė 
tris neutralumo proklamaci
jas ryšium su\okiečių įsiver
žimu Norvegįjon. 

ORAS 

nistais ir jų vadais. Uriežto- partija bus išteisėta ir uždą 
mis priemonėmis sugriauta jų (ryta. 

fabrike, Billinghame, įvyko! kos neutralybei. Autoritetai CHICAGO SRITES - Nu 
sprogimas. Penki darbininkai svarsto šį klausimą, 
žuvo ir daugiau kaip 20 sun
kiai sužeista. PLATINKITE "DRAUGĄ »» 

matomas lietus ir šalta. 
Saulė teka 4:53, leidžiasi 

6:43. 

, 
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D R A U G A S Penki 

B R A U G A S ! 
• M * SOUTH OAMJLMI A V I . , CiUCAOO. IM.IMOIS j 

1 H £ UTMLA.NL*> DAILY FRJUEKD 
Publia&ed LMui>, exctpt Sundaya 

fcifct llji|liwsi Oua leax — *6.0u; S u MonLtia — 
St.aO; Tbree Montua — $2.00; One Monih — 76c 
B u r o p e — O n e * e a r — 97 .00 ; S i z MonLh* — $4 .00; 
ftafle Copy — t cfasta. 

AdTSrttstn* in "DRAUGAS" brlnga bsst rsault*. 
— • — 

" D R A U G A S " 
ItaĮna saauieo. lassyma e«;«jn*aieniua. 

rint ar nenorint, ir jų neutralumas būtų su 
laužytas. To pasekmės būtų nepavydėtinos. 
Jos susiduriu su pavojumi laikinai netekti 
nepriklausomybės. 

Kun. dr. K. Matulaitis, M.IC. 

JunL Amerikos Valstyb*— 
afeuuna — *«.00; tuami Metui — $$.&o; Trini* Meue-
į i i i i i — 92.90; Vienam Me neriui — .76c. Kitose vab»-
yoest. prenumeratų: Metsma — $?.00; Fuael Metui 

$«.00. Pavienla numeria — 3c. 

Bendradarbiam* Ir aorta* jndentums raitu negalina, 
jei neprašoma tai padaryti i: nepnalunčlama tam tiks
lui paAto teaklu. Kedaaci<<a paatlaiko aau teisę taiayU 
ir trumpinti vntue prlaiuatua rašius ir ypač korespon-
denojaa euiig aavo nuoliaroe. Korespondentų prašo r»-
ayti trumpai ir a lik i ai ijei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant dideliu* tarpua pataisymams*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. i?asenuaioa korespondencijos 
įaiarasrtD nededamos. 

— o — 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 

amtered aa becond-Clasa Malte r Marcn 31, 15»16, at 
Cnicago, lliiucis Lnder the Act o: „V.arch 3, 1S79. 

Bolševikų Vergijoj 
Vilniaus krašte, kuris pasiliko Sovietų Ru

sijos ribose, varoma smarki ateistinio komu 
nizmo propaganda. Tam panaudojama ne 
tik spauda ir radio, bet ir mokyklos. Atsi
spirti prieš tai nėra kaip, nes bolševikai pa
smaugė gyvo ir spausdinto žodžio laisve, 
neleidžia šaukti susiriiikimų, draudiU viso 
kį veikimą. 

Tokia propaganda, kaip pranešama, yra 
vedama ne vien tik lietuvių, bet ukrainų, gu
dų ir lenkų tarpe. 

To krašto žmonės visko yra matę, bet to
kios priespaudos, kokią jie dabar kenčia 
prie bolševikų, nėra patyrę. 

Koosevelto Ambasadorius 
Vatikanui 

Būsimąjį sekmadienį Detroito lietuviai ka
talikai turi 'didelę dienai". 

Visų trijų to miesto lietuvių parapijų drau
gijas sujungęs A L. R. K. Federacijos 4-tas 
skyrius rengia didelį koncertą, kurio prog
rama išpildyti pasiKvietė iš Cmcagos gausin
gąjį ir gerai pasiruošusį L. Vyčių cnorą. 

šitoks detroūiečių katalikų veikėjų užsi
mojimas yra nepaprastai svarbus. Tai yra 
kėlimas lietuviškosios kultūros, palaikymas 
tautinės sąmonės ir stiprinimas šiais laikais 
taip reikalingos vienybės. 

Lietuviškoji daina yra galinga. Dėl to yra 
svarbu stiprinti lietuvių cnoros, kad jie kuc 
dažniausia naudotų lietuviškąją dainą tau
tinės sąmonės kėlimui ir palaikymui yisų 
gražių tautinių tradicijų ir idealų. 

L. Vyčių choras gerai dainuoja. Chicago-
j e jo vaidmuo yra svarbus. Reikia džiaug
tis, kad detroitiečiai jam duoda progos iš
eiti ir už fihieagos ribų ir savo daina paju
dinti ir jų y lietuviškąjį pasaulį". 

Neabejojame, kad chieagiškio choro atsi-
Detroite bus naudingas ne tik me

no atžvilgiu. Jis daug prisidės sutaoiprinti 
šių dviejų didelių miestų lietuvių visuome
nių ryšius bendram katalikiškam ir tautiš
kam veikimui. 

Girdėjome, kad drauge su choru \ Detroi
tą vyks visa eilė Chicagos lietuvių visuome
nės veikėjų, kurie pasitars su detroitiečiais 
veikėjais įvairiais mūsų tautos ir Amerikos 
lietuvių visuomenės reikalais. Tai irgi yra 
svarbu ir reikalinga. 

Reikia tik įsivaizduoti, kiek daug darbo 
turėjo Federacijos 4-tojo skyriaus vadai, kol 
suorganizavo sekmadienį būsimąjį koncertą, 
kol sukėlė reikalingą kapitalą choro kelionės 
ir kitoms lėšoms atmokėti. Bet, žinodami, 
kad be sunkesnio 4&roo ir be didesnio pa
siaukojimo jokio didesnio žygio negalima 
padaryti, jie tai sumanė, dirbo ir, esame tik
ri, nesigailės. Jei pas visus mūsų veikėju-* 
atsirastų tiek darbštumo ir ryžtingumo, dar 
daug grasių ir tikrai didelių darbų galėtu
me nudirbti. 

Detroitiečiai veikėjai rodo mums pavyzdį, 
sekime jį. 

Italai Pasirengę 
Karas plinka. Nedaug belieka vilties, kad 

ir Italija išlaikytų neutralumo. Ji mobili
zuoja kariuomenę, ją aprūpina ginklais. Ka
ro laivynas paruoštas. Ar tik nelaukiama 
patogaus momento įstoti į kruvinąjį konflik
tą, padėti Hitleriui laimėti ir dalintis gro
biu? Tuo tarpu Mussolini, matyti, akylai 
tėmijo, nesiskubino, nes nenorėjo įsivelti į 
karą tol, kol nepajus kurioj pusėj yra dau
giau šansų karą laimėti. 

APŽVALGA 
Apie Knyga 

Lietuvoj baivo surengta lietuviškosios kny
gos paroda, kurios proga dr. L. Bistras, bu
vęs švietimo ministras, apie knygas taip kal
ba: 

(Tęsinys) 

1 Arkivyskupo 
J. Spellmano žodis 

New Yorko arkivyskupas 
Pranciškus J. Speilmannas ko 
vo 12 d. Šv. Patriko katedro
je savo kalboje plačiai palie
te kalbamąjį klausimą. 

Pirmiausiai jis džiaugėsi šv. 
Tėvo Pijaus XII ir Preziden 
to Fr. D. Koosevelto pastan
gomis sutaikinti žmones. Stip 
riai apgynė Myrono C. Taylcu 
paskyrimą ypatingu Preziden
to atstovu prie Vatikano, pri 
dedamas, jog visi turi supra-
sti, kad be Dievo ir be tikę 
jimo negali būti taikos. 

J. A. Valstybių 21 milijono 
katalikų vardu arkivyskupas 
Spellmann dėkojo Prezidentui 
Rooseveltui, jog pasiuntė p. 
Taylorį kaip savo akmeninį 
atstovą prie Šv. Sosto dirbt, 
kartu su Sv. Tėvu taikos dar 
M-

— Taika su teisingumu -
tai Popiežiaus Pijaus XII šū 
kis, — kalbėjo arkiv. Spell
mann. — Taika su teisingu-
mu yra tai, ko visos pasaulio 
tautos nuošiirdžiai (pageidaują 
maldauja, o ne pasaulio suny
kimo ar netvarkote. 

— Prezidento raštas yra. Ku
pinas tikėjimo ir vilties ir į-
spėjimo, kai jis sako: 'jei čia 
liko šiek tiek pasitikėjimas 
dieviškuoju planu, — valsty 
bės pasilieka be šviesos ir xau 

visuomenės gerove, netiesio 
giniai padeda sielų šventeji 
mui. 

— Tai buvo teisinga 179/ 
metais, kai p. Sartori atsto
vavo Jungtines Am. Valsty
bes, tai buvo teisinga per. se
kančius 70 metų, kol Ameri
kos Minija nepaliovė buvusi 
prie Vatikano 1867 m.; tai 
buvo teisinga per sekančius 
70 metų, tai yra teisinga h 

Po Sviete Pasidairius 
Vilnius. — Kuomet proše-

panų gen. Želigovskis užgro
bė Vilnių, labai norėjo žino
ti, kokia ateitis jo laukia. O 
kur gi, jei ne pas Čigonka, 
sužinosi savo ateitį. I r nuėjo 

dabar, kai p. Tayloris yra pu r Želigovskis pas vieną čigon
ka, kad jam kazyres išmestų. 
Čigonė jam šitaip pasakė: 

"Koks genialus išradimas, kokia brangi 
kultūrinimo priemonė yra knyga. Deja, kaip 
viskas, ką kasdien matome, paliepiame, da
rosi paprasta ir, kartais, nebrangu, taip ir 
knyga: ji virto paprastu daiktu, ir mes už
mirštame neretai josios tikrąją vertę sau, 
mūsų artimiesiems^ mūsų visai tautai. Taip, tos žūna'. Savo piliečių nuo-
rodosi, paprastas, 'savaime suprantamas rei- taiką pareikšdamas Prezideu-
kalas — knygos reikalas, — o kaip. jis pas ^ p a s a k ė Sv. Tėvui: 'šios 
mus apleistas, dažnai pamirštamas. Ypač v a ib tyb§s žmones žino, kad 
skaudu prisipažinti, kad mūsų šviesuomenė, t i k d r a u g i s k a i bendraujant su 
kuriai ir lengviau ją prieiti, pamatyti, pasi
rinkti ir lengviau nusipirkti, nes atliekamo 
skatiko vis tik ji turi daugiau kaip mūsų 
kaimo gyventojai, mūsų fabrikų darbininkai, 
visai nesirūpina, ar bent labai mažai tesi
rūpina gera knyga. Atskyrus saujelę knygo-
manų 

skirtas ambasadorium. 

Popiežiaus pozicija 

Arkivyskupas Spellmann 
taip pat nurodė, jog Popie
žius yra savi stovės Valstybe.1 

Galva, prie kurio yra pri&kir 
ti 38 valstybių diplomatai. 

— Nieįas neprotestuoja, 
kad Prezidentas Roosevelta-
turi ambasadorių Anglijojt 
nors karalius Jurgis VI ft* 
Anglijos Bažnyčios Galva, -
toliau kalbėjo Arkivyskupas. 

— Kitų Valstybių Galvot? 
yra taip pat tų šalių ireligi-
niai Vadai; bet nesigirdi pro
testų. 

— Kadangi esame pasiuntė 
ambasadorių prie Japonijos? 
Imperatoriaus, kuris sakosi e-
sąs Dangaus Sūnaus ainis, ar 

Štai išmetu tau dvi kar-

vartus, kurių viršuje prikalė 
lentą su parašu: "Heil 
Adolf!" Adolfo atvažiavimo 
dieną užėjo didelis lietus, ku
ris dar nenudžiuvusį parašą 
visiškai nuplovė. Kai Adolfas 
automobiliu važiavo pro tuos 
vartus, gyventojai ant lentos 
skaitė tokį parašą: "Saugoki
tės pikto buliaus." Mat, pir
miau toji lenta buvo prikalta 
prie vieno farmerio gyvulių 

ti (kortas). Lietuvos sostinę • ffar(j0 

užgrobei pirmą karti (karty). 
Dabar gyventojams yra duo-
na karti. Štai rodo, kad iš a - ^ į „— r? \ CM , 

i Šventę suėjau Zosę Slanko 
ūkininkų surekvizavai visus* 
gyvulius ir išrovei arkliams 

Chicago, III. Per- Dainų 
ren 

jytę. 

kartį. Ištraukęs iš tvoros sto
rą kartį norėjai ant jos visus 
vargus pakarti. B e t . . . . pokšt, 
nulaužei kartį. Ir, štai, ant 
galo kortos rodo, kad geriau
siai bus tau pačiam pasikarti. 

Nortvood, Mass. — Mergai
tes G. yra gražios, bet pavo
jingos. Mes stebimės, kad tai 
buvo "aecident," kada H. už
merkė kai kam akis Nonyftod'o 
K of L. šokiuose. Ar '\sTar-

atsiras bent vienas taip mažd j n > ' s " n o s i s >Ta P a n ^ 
proto daleisti, kad ambasado \''bowllnS I) in>" k a d B l a n c h e 

riaus paskyrimas Japonijai m e t § * M s u bole> K a d a r y s 

reiškia suvienijimą Japonų t i - ' 4 ' ^ 1 0 " i r i a u s i o j i sesuo su 

Raso ir Teisingai Vertina 
"The Daily Tribūne , vienintelis anglų 

kalboj leidžiamas katalikiškas dienraštis, la
bai gražiai aprašė a. a. Motinos Marijos, šv. 
Kazimiero Seserų vienuolyno viršininkes, lai
dotuves. Įdėjo velionės atvaizdą, pacitavo 
J. E. Arkivyskupo Samuel Stritch pamokslą. 
Po Motinos Marijos atvaizdo, be kitko, pa
raše: 'The Litnuanian Mo/ner Cabrini". 
Reikia pasakyti, kad visa anglų spauda pla
čiai apraše apie Motiną Mariją, gražiai ir 

A įvertindami jos darbus ir nuopelnus. 

daugumas inteligentų praeina pro ją 
net nepažiūrėję į knygą, nesidomi naujieno
mis knygos rinkoje. Kodėl negalėtume bent 
mažą dalį to, ką išleidžiam per įvairias šven
tes pasilinksminti, paskirti knygai sau ki
tiems. Kodėl švenčių proga negalėtume ša
lia niekniekių, kuriuos p*3rkam dovanoti, nu
pirkti dovanų geros knygos? Apleista yra 
pas mus knyga, ir labiausiai atsakingi už 
tai yra tie, kurie teoriniai gal geriausiai su
pranta reikalo svarbą. Dabar knygos siūlosi 
labat pigiai nuperkamos. Pirkime nors da
bar, pasinaudokime proga — tiesą pasakius, 
gėda ir kalbėti apie. pigią progą, nes kai ką, 
kas nereikalinga, nusiperkame ir tada, kada 
tai ir pabrangsta. 

Taigi, daugiau pagarbos knygai. Pirkime 
dažniau, palaikykime mūsų leidyklas; palai-
komos^ jos leis meniškai gražesnių ir turi
nio požiūriu rimtesnių, vertingesnių knygų. 
Mes ir tauta tik laimės, daug laimės iš tų, 
palyginti, negausingų skatikų, kuriuos išlei
sime knygai". 

Tikrai įsidėmėtini žodžiai. 

Baltijos Būkle Sunkėja 
Kai Vokietijos naciai užpuolė Skandina vi 

ją. gerokai pasunkėjo Baltijos valstybių ir 
ekonominė ir dalinai politine būklė. 

Šiomis dienomis Baltijos jūrose manevruo
ja vokiečių karo laivai. Pervežama kariuo
menė ir amunicija. Susidaro rLnto pavojaus 
Švedijai, kuri vokiečiams dabar labai reika
linga ir strateginiu ir ekonominiu atžvilgiu. 

Kilus karui tarp Švedijos ir Vokie.ijoą 
Baltijos valstybių būkle dar labiau pasun
kėtų. Tiesa, kol Scvietų Rusija tuo tarpu 
nekariauja, į karą nebos įveltos nė Baltijos 
tautos. Bet jei kada įvyktų priešingai, no-

Italai Apie Anglus 
Laikraštis "Popolo di Roma" paskelbė la

bai palankų straipsnį apie Anglijos kariuo
menės kokybinę ir kiekybinę reikšmę Laik
raštis pabrėžia, kad Anglijos kariuomenės 
šiuo metu yra sutelkta nepalyginamai dau
giau negu 1914 metais. Britų kariuomenės 
pajėgumas po Didžiojo karo nuolat didėjo. 
Šiuo metu ta kariuomenė yra tinkamai ap- J o j a n č i o m s šeimoms, 
rūpinta ginklais ir mechaninėmis priemonė-1 _ T i e • ^ ^ ^ ,gaii i r & 

ieškančiais šviesos, ieškančiais 
visur taikos galima blogio je 
gas nugalėti'. 

— Katalikai, Protestonai h 
Žydai gali prisidėti prie šio 
pareiškimo, — kalbėjo Arki
vyskupas: — gali nuoširdžiai 
bendradarbiauti, vieningu tik 
siu, jei ne tikėjimu, su tai? 
kurie yra teises ir teisingum* 
pusėje, su visais tais, kaip 
sakė šv. Tėvas Pijus XI, ii 
jie sudaro žmonijos didelę dau 
gumą, kurie dar tiki į Dievą 
ir meldžiasi. 
Kritikai pagrindai 

Arkivyskupas Spellmann 
apgailestavo, kad Prezidento 
Roosevelto žygis, skiriant p. 
Taylorį savo atstovu į Vati
kaną, nerado visuotino prita
rimo, kaip to buvo galima ti 
kėtis. Vienintelė piriežastb 
tam prieštaravimui, -r- taJ 
Valstybės nuo Bažnyčios at
skyrimo baubas. 

— Bažnyčios betarpis tiks
las ir užduotis, — kalbėjo 
Arkivyskupas: — yra antgam 
tinis žmonių sielų pašventi
mas. Valstybes gi betarpis 
tikslas ir užduotis, — tai lai 
kinoji žmonių gerovė, net it 
doros srityje, ir tai gaunama 
prisilaikant teisingumo dės
nių, padedant asmenims ii 

kėjimo su Jungtinių Amerikoj 
Valstybių Vyriausybe! 

— Čia galima taip pat p>a-
brėžti, jog viena pirmųjų Val
stybių, kuri pripažino Jung
tines Amerikos Valstybes, Re 
voliucijos karui pasibaigus 
buvo Popiežiaus Valstybė, v 
tai tada, kai Bažnyčios nuo 
Vlal'stybės atskyrimas buvo 
paskelbtas kaip Amerikos dšs-
nis. 

— Popiežių (patarnavimas 
taikai seniai yra pripažintas 
net tų tautų, kurios ietiki Ka
talikų Bažnyčiai. Taip Bis
markas, liuteronis, spalių mė
nesyje 1885 metais prašė Po
piežiaus Leono XIII tarpinin
kauti Vokietijos ginče su Is
panija dėl Korolinų salų. 

šeimos tradicijomis, 

(Iš Jaunimo Aidų — 

— Alio, alio, sveikinu. Juk 
jau pusmetis, kaip ženota su 
Pyteriu Pauostyk, — sušukau 
jai. 

— A, nac, — atsakė |ji man. 
— Niekas neišėjo. Tiesą, siū 
lė jis man savo ranką; ir visą 
savo turtą, ale aš atmečiau. 

— Atmetei? Tamsta atme-
tei jo ranką ir visą turtą?. . . 

— YcV, atmečiau, nes: jo 
ranka perdidele, o turtas per-
mažas. 

Profesorius aiškina algebrą 
ir mato, kad nei vienas stu
dentų nesupranta. Netekės 
kantrybės jis sušuko: 

— Jūs visi esate asilai! 
"Darbininke") Po U*,'jis liupia vienam stu

dentų atsistoti ir paaiškinti, 
apie ką jis kaliojo. Sėdėdami 
studentai choru atsakė: 

— Kam dar mums stoti, 

Munkh. — Vokietijos na
cių Adolfui atvykstant į šį 
miestelį gyventojai pastate 
gražius, gėlėmis išpuoštus, kad jau vienas stovi. 

— Ir kalbėdamas apie liu- G e r i n a m i Ū k i a i 
teronis, — baigė Arkivysku
pas: — aš esu be galo dėkin
gas Suomijos Vyriausybei, 
kurios 96 nuoš. gyventojų yra 
Liuterio bažnyčios nariai, už 
jos malonų pripažiniųią ir pa
dėkos pareiškimą Katalikų 
Bažnyčiai už aukas bei prie
lankumą. — 

• 
(Bus daugiau) 

SEINAI (Suvalkų trikam
pis). Vokiečių įstaigos paruo
šė planą eksploatuoti prijung
tos Vokietijai Suvalkų sri
ties žemės ūkio turtus, suin
tensyvinant pieno, sviesto ir 
Kitų produktų gamybą, panau 
dojant ūkininkams ir priver
čiamas paskatinimo prieu 
nes. 

NESIVIRŠKfinMAS 

mis. Už kariuomenės pečių stovi plati pra
monės gamyba ir milžiniški kolonijų žalia
vų ištekliai. Tos karinės priemonės, kurių 
britai yra ėme/si, yra tokios, kokhi Anglijo? 
istorijoje dar nėra buvę. Visa tai kaip ak 
dar paryškina Anglijos vadovaujamų sluoks
nių nusistatymą nugalėti. 

tikrųjų viens kitą papildo. 
Kai Bažnyčia stengiasi pad,!* 
ryti žmones geresnius dvasi
niai, — jie pasidaro geresni 
piliečiai ir doresni. Ir iš ki
tos pusės, kai Valstybė kelia 
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Sekmadienį Detroito Lietuvių Meno Švente, Carpathia Hali 
BELAUKIANT ATVAŽIUOJANČIO LIET. 

VYČIŲ CHICAGO APSKR. CHORO 
Galutina tvarka visų pra- Hali, 3500 Elnivvood ave., Gra-

mogų jau sutvarkyta. 
Bal. 27 d. vakare, Lietuvių 

svet., W. Vernor ir 25 gat., 
bus sutiktuvės atvvktfsio eho-

tiot ir Maek, bus didelis kon
certas, kurio picrranią išpil
dys svečiai, Chicagos L. Vy
čių Apskričio choras, vado-

ro. Čia sustos Detroito veikė-j vystėj muz. J . Saurio. Taipgi 
jai su džiaugsmu sutiks. At-Į dalyvaus Lietuvos konsulas P. 
vykę bus pavaisinti ir susi-
pažindinti su Detroito jauni
mu. Šokiai bus prie geros or-
kestros. Nakvynes bus parū
pintos visiems. 

Bal. 28 d., sekmadienį, sve
čiai bažnyčiose galės dalyvau
ti kur tik kas norės. Po su
mos iš visų vietų svečiai (ir 
vietiniai, kurie bus įsigiję pie
tums bilietą) susirinks į Bar-

** lum Hotel, (12:30). 
Vakare 6 vai., Carpathia 

DauŽvardis, L. Šimutis, 'Drau 
go' red., ir kiti veikėjai. 

Įvairumai ir koncertas De
troito publikai duos to, ko dar 
iki šiol nėra girdėję. Vi'si De-
troit lietuviai laukia to va
karo ir jau turi bilietus įsi-. 

Sveikiname Vyčių chorą, ir 
linkime laimingos kelionės. 

Rengimo komisija: Petras 
Medonis, Stasys Atkočiūnas, 
Pijus Grybas, Matas Šimonis. 

1940 METŲ ĮVAIRUMAI 
Dalis I 

1. Sveikinimas — Sauris — 
Chicagos Lietuvos Vyčių cho
ras. 

2. a) Mano Karžygis (iš 
Chocolate Soldier) — Straus 
— solo Phyllis Pečiukas. 

b). Kaip aš buvau jaunas — 
liaudies — solo J . Vilkanska<. 

3. a) Šokis — G. Viktoras; 
b) Audėja — J. Sauris — mer
gaičių grupe: A. Alekna, V. ^ 
Spirauskas, P. Pečiukas, J . 
Balčiūnas, C. Kvietkus, O. U-
sas, V. Petraitis, E. Nausėda, 
D. Sabonis. 

Naujalio — solo J. Lindžius 
pritariant chorui. 

12. Oi močiut, močiut — 
Jaunimas. 

Dalis n 
1. Senbernio kūdikis — ko

medija — lošėjai: Smalsiūtė 
— Elena Šarka, Jonas — Juo
zas Lindžius, Elzbieta — Eu
genija Nausėda, Policijantas 
— Zigmas Vyšniauskas, Mo-

4) a) Putpelė — liaudies; 
b) Dragūno maršas — Pau
lauskai; c) Mūsų kuopa — 
Ta Hat Kelpša — Vyrų grupė: 
L. Žurlys, J . Lindžius, A. Bal
takis, K. Zaromskis, R. Ba-| 
Hauskas, J. Povilauskas, P. 
Jocius. 

5. Lietuviškas baletas — G. 
Viktoras — šokėjos: G. Sau
ris, D. Sabonis, M. Petraus 
kas. 

6. Vaizdas iš Lietuviško gy
venimo—dainomis; 

1. a) Kaipgi gražus; b) Oi 
Močiut, močiut — dainuoja 
sesutes — I. Aitutis, H. Lu
kas, P. Pečiukas, A. Ūsas, V. 
Petraitis. 

2. Oi, motin, piršliai atva
žiuoja — liaudies — dainuoja 
Janina Pikturna ir Eugenija 
Nausėda. 

3. Priėmimas piršlių — Sau 

Biznierių 20 Mėty 
Sukaktuves 

Šiais metais Detroite įvyks
ta net kelios 20 metų sukak
tuvės, čia noriu .pažymėti a-
pie vieną lietuvių plačiai iš
vystytą minkštų gėrimų biz
nį Red Arrow Bottling Works 
kurios vedėjai yra Juozas Sa^ 
kalauskas. Juozas Rukšėnas ir 
Alekas Sheputa, Šį mėnesį jie 
daro paminėjimą 20 metų sėk
mingos darbuotės 'savo bizny
je. Retai pasitaiko, kad lietu
viai taip ramiai, sąžiningai 
per 20 metų sutartinai vestų 
biznį. Red Arrow vedėjai, bū
dami pavyzdingi katalikai, 
sumanūs biznieriai ir visi ge
ri darbininkai sutartinai dirb 
darni išplėtė savo minkštų gė
rimų biznį. Kas kart vis iš-

čių choras; b) Aš bijau pa'sa- leidžiąs naujų skanių gėrimų. 
kyt — Vanagai tis-Sauri s — Šiais metais 20 metų sukak-
solo J . Pikturna pritariant tie's paminėjimui išleido tik-
mergaičių chorui. | rai skanų gėrimą Morning Af-

10. a) Žalioj girelėj — Gau-į t e r - R * d A r r o w v e dėjams kai-
bas; b) Sveika Tėvyne (Tanrr-1 P° 'geriems lietuviams, pavyz-
hauser) — Wagner; c) Armo- tingiems biznieriams detroitie 

čiai linki ir ant toliau sėk
mingai darbuotis, plėsti savo 
biznį, o be abejonės lietuviai 
visada savo tautiečių skaniais 
gėrimais naudosis. Ilgiairsių 
metų. 

Pelras Parimskas L. Vyčių 
102 kp. pirm., šį 'pavasarį bai
gia Detroito universitete mo
kytojo skyrių. Jaunas ir ener-

Padeka 
Dideliai dėkoju draugėms 

ir giminėms už malcnų atjau
time korespondentės nesvei
katoj. Tikiu, kad Dievas su
teiks stiprybės vėl dalintis 
korespondencijomis tarpe lie-j 
tuviu. 

P. Daužvardis, Lietuvos 
konsulas Chicagai, Federaci
jos 4 skyriaus koncerte, Car-
ipatsia Hali kalbės jaunimo 
klausimais. 

Janina Pikturnaitė, L. Vy-
' eių CbLc. Apskr. choro solis

tė, radio dainininkė dainuos 
solo su .clioru Federacijos 4 
skyriaus rengiamam koncerte.^ 

nika — Nabazas; d) Anoj pu
sėj ežero — Žilevičius. 

Choro vedėjas ir dirigentas 
— muz. Juozas Sauris. 

Klaidos Atitaisymas 
Sausio 26 d., 1940, "Drau 

go' : numery tilpo užuojauta 
Lietuvos Dukterų ir Moterų 
Sąjungos narei A. Barštienei 
ir Moterų Sąjungos narei S. 
Sabonienei ir jų šeimoms ne
tekus mylimo pusbrolio Jono 
Trilikaičio, kuris tapo užmuš
tas važiuojant iš darbo savo 
automobiliu. 

Ar Nevirskinimas 
Sugadina Jūsų 

Linksmumą? 
Jaustis gorai, tai yra ruktas J tlkr* 
pasitenkinimą gyveniniu. BM jus ne
galite tikutis jaustis geriausiai, jei 
jūsų viduriai gerai nevirškina. Kada 
tas jus vargina, jums greičiausiai 
reikalingas liuosuotojas. šiuo atveju 
vartokite Ex-Lax. 
Ex-l«ax yra viskas, kuo geras liuo-
»uotojas turėtu būti. Jis yni malo
nus priimti, turi gardaus .šokolado 
skonį. Jis yra veiklus, bet švelnus 
ve ikime. 
Kada jums reikės liuosuoto.io, paim
kite Ex-I^ix ir persitikrinkite patys 
kaip goriau jūs jausitės. Ekonomiš
kos 10c. ir 25c. dėžutės kiekvienoje 
maistinėje. 

Kalendoriai 
1941 Metams 

M. Šimonis fper kelete me
tų vis aptarnauja Detroito ir 
apylinkės lietuvius biznierius1 ^ngas Jaunikaity Jis yra 
su kalendoriais, kuriuos jie' da^l kartų pasižymėjęs sce 
dalina savo kostumeriams. ' \ n oJ e- N o r s ™°ksla's turėjo pri

spaudęs, bet rasdavo progą, 
Praleidus Velykas, jis jau i r lif>tuVybei pasidarbuoti ir 

vėl pradėjo lankyti su kalen- m ,y yg i a i g ^ y v a n t i . Naują 
doriais lietuvius biznierius, inteHgentą mokvtojų su džiau 
priimdamas orderius dėl 1941 g s m u d e t r o i t ie^iai pasveikins, 
m. M. Šimonis atstovauja ge-j P a r i m s k ų š e i m v n a y r a pa_ 
rai patynvsių kalendorių kom- v y z d m g a . G e r a i r e l l l i a p a r a . 
panija: European and Domės- p i j o g į r ^šokius k a t a l i kų rei 
tie Galendar Co.. 

Patnaldy Tvarka 
Šv. Antano parapijoje sek

madieniais 3 vai. būna miš
parai ir palaiminimas Švč. Sa
kramentu. Tik nebūna per va
saros karščius. 

SArGOKITftS PAMF.(.i>?IO.II H ! 
4TNISAKYKIT JI l'AKKIČIANCK ' 
(laminama tik vienas tikras 
Ex-I^ax! Jsidėmc'kito raides 
tumėt geras pasekmes reika-
"E-X—L-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
lauklte originaliu Ex-Lax. 

Hariej Lukas, Liet. Vyčių 
Chicago Apskr. choro solis
tė, radio dainininkė dalyvau
ja Federacijos 4 'skyr. rengia
mo koncerto programoj. 

Kalendorių pasirinkimas di 
delis, įvairus. Vis nauji, spal 
vuoti ir visokios rūšies. • 

kalus. 

Kovo mėnesį 'suėjo 8 me
tai kaip ' 'Drauge" pradėjo 

Visados skamba šūkis: sa- tilpti Detroito Lietuvių Ži-
vas pas savą vi'suose gyveni- nios. Per tą laikotarpį ne tik 
mo reikaluose. Taip ir čia. Vi- plačiai buvo išgarsinti Detro-
si biznieriai metai iš metų per ito nuveikti darbai ir apraši-
saviškį M. Šimonį užsisako nėti darbuotojai, bet plačiai 
sau kalendorius. Tad ir dėl a- paskleista katalikiška spauda-
teinančių metų pasinaudos o ypač "Draugas". Dabar jis 

Ištikro gražios pamaldos 
būna sekmadieniais viduryje 
dienos. Neilgai teka užtrukti. 
Tik kažin kodėl parapijonys 
nekreipia domės į mišparus, 
ypač jaunimas. Nei mintyje 
neturi apie tas pamaldas, nors 
klebono girdi užsakymus kas 
sekmadienis apie mišparus. 

J. K. C 

Jubiliejinis piknikas 

Šįmet, parauna švęsdama 
20 metų gy^:vimo jubllicj-7 
tam tikslui rengia pirmų pa 
rapijos pikii'^a, kuri? įvyk.* 
gegnes 26' d. Capitol Park. 
Pikniko šeimininkai d.irT>uojo< 
si, kaip išmanyrami. Tie sei 
mininkai y a P. Grybas ir D. 
Brazis. Ga'v^t tikėtis, kad 
rengiamasis r-'knikas visus 
iš miesto išvilios į tyrą gam 
tų pakvėpuot i pavafp ": . gra
žiu oru ir kartu parapijos p!r-
m$jį piknikų paremti. 

Labai atsiprašoma už neti
kėtų klaidų. A. Barštienė yra 
velionio teta, o S. Sabonienė 
sesuo. Didžiausių užuojautų! 
reiškiama tėveliui Xavier« 
Trenth ir jo šeimai. 

Gegužės 2 d. M. S. 54 kps 
mėnesinis susirinkimas. Visos' 
narės prašomos atsilankyt, nes 
bus mėginama naujų Įvaire
nybių. 

nesinis susirinkimas. Malo^'j 
būtų, kad visos narės atsilan
kytų. 0. Y., korosp. 

Gegužės 5 d. po sumos bus 
Lietuvos Dukterų dr-jos mė-

Kas netiki iš mirusių prisi
kėlimų, ypač katalikai, labai 
klysta. Jei nėra prisikėlimo, 
tai nėra nė Dievo, nes Kris
tus pasakė: "Aš prikelsiu jus 
visus paskutinėje dienoje". 

r? 

Automobili!, 
Miestas 

Visoje Amerikoje žinoma, 
kad didžiausia čionvkštė iš-

Dalis I I I 
1. Ave Maria. — Scbubert' kiekvienas jojo atsilankymu randasi beveik kiekvienoj ka-

— solo H. Lukas Chicagos ii* pasirinks sulyg biznio sau talikų šeimoj. Tai didelis ir 
Lietuvos Vyčių choras. I patinkamus. Kas tik norėtų kilnus darbas katalikiškai dirbystė tai automobilių. Ga-

2). a) Keleliu ėjau — Ado- kalendorių reikalu kreiptis, spaudai atliktas. Nenuleiskite Įima pasakyti, kad Detroito 
ris- - dainuoja Motina Ėu- mavičius; h) Pasakyk, merge-, tai galima šiuo antrašu: M. rankų ir ant toliaus, platin- tai automobilių išdirbystės 
genija Nausėda ir piršliai: L. l-e — Sauris; c) Oi, berneli.; Šimonis, 3547 W. Vernor kitę spaudų. Tuo kart pasiro- centras. Darbai automobilių j 
Žurlys, A. Baltakio, A. Juo-, vienturį — Andrulis — Lie-JHwy., Detroit, Mich. dysime savo patrijobis. Rap. šapose visada sezoniniai — 
zapaitis, R. Baliauskas, P. Jo- tuvos Vyčių choras. . ke le t e mėnesių padirba ir vėl, 

$ 

: ^ , 

ir aukščiau 
LENGVOS SĄLYGOS. 

Įvairūs indeliai, kaip antai mėsa ir l.t., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vešūs, nenubluks ir įieaps'itraiiks ir patrauks kiekvieno skonj. 

DĖŽES, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
.Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S REFRIGERATION SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KAEČIAMU ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicaso Lavvndale 2557 
^ tf 

New Face for '40 Fair 

eius. t 3). a) Dingo, dingo, mano 
b. a) Atvažiavo sveteliai — meile — liaudies; b) Ug'lė 

Sauris; b) Kada noriu verkia motušė — Žilevičius — solo 
— Viktoras — dainuoja jaun : , Liudas Žurlys. 
mas — Lietuve* Vyčių choras. 4. a) Žaliojoj girelėj — Sai' 

5. Nesek sau rožes prie kc-. palius; b) Pasisėjau žalią ru
sų — Pauliausko-Saurio - . tų (Kaip įvairios tautos dai-
duetas — J. Pikturna ir S. 
Landžius pritariant chorui 

6. Oi atspėkit, mergužėlės 
— Kuprevičius — Jaunimus. 

7. Žaliumo banga — Sar-
palius — Mergaičių chorą-. 

nuotų) — Sauris — Lietuvos 
Vyčių choras. 

5. Užmigo žemė — Sauus 
— duetas: H. Lukas ir J . Po
vilauskas. 

6. a) Rū,pinosi tėvužėlis — 
j . Kurpius — Laudes — š> Karoso; b) Kulkosvaidininkas, 

ka Jaunimas. 
9. a) Aš negtert atėjau — 

Gruodis; b) Čir vir bum — 
Sarpalius — Jaunimas dai
nuoja, 

10. Į kovą — Račiūnas — 
•Vyrų choras. 

11. Oi neverk, motušėle 

— Strolis — Chicagos Lietu-' 
vos Vyčių choro vyrų grupė. 

7. Baletas — šoka solo Ge
novaitė Sauris. 

6. The Maid of Cadiz — De-
libes — solo Irena Aitutis. 

9. a) Tų mergelių dainavi
mas — Viktoras — Mergai-

I darbininkai atleidžiami. Tada 
(prasideda mainymai medelių. 
dėl naujų metų. Šių metų se
zonas ly# ir baigiasi daugu
moje kompanijų. Bet daugelis 
automobilių šapų atidaro or-

j laivių dalių išdirbinių. Todėl 
nekuric- kom,panno.< smarkiai 

! dirba orlaivių išdirbinio dar-
I bus. Vieni dirba, daro pragy
venimų iš to darbo, o kiti 
darbininkai net nusiskundžia, 
girdi, mes čia da)rome tuos 

; orlaivius, o Europoje tie pa-
• tys orlaiviai parduoti bombar-
' duos miestus, kaimus, gėle 
žinkelius ir 1.1. 

Kilniausias troškimas, kurį 
Nuotrauka iš baleto, kurį atliks L. Vyčių Chicago Apskr. . . ^ i r s i e k t į žmo j 

choro baletistės Federacijos 4 skyriaus rengiamam koncerte j A . _A1#1 \ . _ . _ v ^nrj 
sekmadienį, balandžio 28 d., Carpathia Hali, 3500 Ehmvood 
Ave., Gratiot ir Mack. 

^ u s — tai atlikti visa^ savo 
pareigas. Lupbock 

An entirely new color scheme will greet visltors to Treasure Island 
when the 1040 season of the Golden Gate International Exposition 
opens May 25. Jesse E. Stanton, color architect for the California 
World'8 Fair, is shown with Miss Elizabeth Harrower, painting plas-
ter models of the Elephant Towers and the Tower of the Sun, centrai 
theme structure of the Exposition. These model structures are heing 

kuillzed by Stantou in the developiuent of the 1940 color scheme. 

"> 
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K T£VŲ KRAŠTO 
Varžymai .Lenkiškas Sidabras 

K I J A I P & D A . rkininluuns Rūdija uždrausta gyvulian:s sunerti 
bet kokius ankštinius grūdus. 
Visa* turimas grūdų atsargus, 
pasilikus reikiamą kiekj sėk
lai, privalo parduoti ūkinėms 
organizacijoms, iš kurių gaus 
pakvitavimus, kad pristatė. 
Pasiskersti kiaulę ūkininkai 
turi gauti leidimą. Gavęs lei
dimą pasiskersti , nebetenka 
teises pirkti tam tikrg, kifkį 
produktą. Skerdę be leidimo 
skaudžiai baudžiami. Nami
nius paukščius uždrausta par
duota kad paukščių laikytojai 
panioštiį daugiau kiaušinių 
yidaus rinkai. Klaipėdos kar
kiamose uždraudė dainuoti 
nacionalsocialistines dainas. 

Atvyksta Konsulas 
Daužvardis 

Įsisteigė Stalių k a d *°« žinios, kurias yra pa-
frZZ2L_*__~ J skelbę tūli Amerikos laikras-Kooperatyvas ?- • Z -, • * i 

r / j eiai, esančios iškraipytos, kad 
KAUNAS. Kaune įsisteigė j i apie Lietuvą atsiliepusi g * i Grand Ra puls, Mkh, — &j 

kooperatyvas "Sterthis", ku- riaušių būdu, nes ji t ikrai Lie i šeštadienį, balandžio '27 d., at-
rio tikslas organizuoti medžio tuvoje radosi labai korektiš-! vyksta į Grand Kapids Lietu-
apdirbimo pramone ir baldų ką priėmimą ir tepatyrusi t ik ,vos konsulas Chicago je Pet-

LIETUV1AI DAKTARAI 

KAUNAS. Praeitą vasarą 
Kauru* surengtųjų 

bei kitų medžio išdirbinių ga-j gerą. Korespondentas gi jos 
mybą ir prekybą. Kooperaty- mintis iškraipęs. Laiškas esat 

; J^Į vo nariais įstojo 63 staliai lie- autentiškas, jos pačios pa'si 
rašytas. įdomu bus išgirsti, a* Pabaltijo civilines aviacijos , 

Z_T* * • L \ t u v i * i . Daugelis jų yra jau ei 
varžybų proga Lietuvos Aero 
Klubas, kaip tų rungtynių — 

Motinos Savaite 
Lietuvoj 

VILNIUS. Motinos diena ir 
šeimos savaite šiemet numa
toma ruošti Lietuvoje gegu
žes 5-12 d. iškilmes bus kon
centruojamos Vilniuje. Numa
tant.) premijuoti Vilniaus sri-
tii•> lietuvių gausias ir doro
vingas šeimas, be to bus rūpi
namasi sumažinti gausioms 

varžytinių rengėjas ir šeimi
ninkas, gavo nemaža vertin
gų sportinių dovanų iš kitų 
aero klubų, kaip tai iš Vokie
tijos, Suomijos, Estijos ir ki
tur. Buvo gauta ir lenkų aero 
klubo dovana — taure, kurią 
lenkai įteikė, ka ip sidabrinę. 
Deja, taure buvusi ne sidabri
ne, o tik pasidabruota, ir tik 
kiek tepasidabruota. Tai iš 
karto pasirodė įtartina mūsų 
klubo žmonėms. 

lę metų dirbę savarankiai ar-j ji tuos iškraipymus bus ati-
ba kitų medžio apdirbimo į-j taisiusi tuose Amerikos laik 
monese. Kooperatyvas artimoj; raščiuose, kurie jos pasikal 

Mainysis Vaikais 
RYGA. Čia susirinkęs &\l-

tijos valstybių Motinos ir Vai 
ko Globos Komitetas nutarė 
šiemet, kaip ir praeitais me
tais, organizuoti pasikeitimą 
vaikais tarp Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Iš kiekvienos 
valstybes numatoma pasiųsti 
į kaimynines valstybes po 15 
vaikų. Greitu laiku numato
ma šaukti Baltijos valstybių 

šeimoms mokesčius, attpigintii Motinos ir Vaiko Globos Ko-
susisiekimą, gausių šeimų vai- mitetų konferenciją ir kar tu 
kams teikti stipendijas ir kt. | surengti parodą. 

Jr %, 

\r 

IŠPARDAVIMAS 
Motinos Dienos Proga 

Pagerbkite savo Brangiąją Močiute, nupirkdami jai 
naudingą dovaną. Galima pirkt lengvais išmokėjimais. 

Prekės bus pristatytos tą dieną. 
Maža KCA Vietoj ar 1 iiilco Kadija, už 

Minkštas ltocking Chair, už 

Sieninis laikrodis, mušantis valandas, 
26 šmotai sidabrinis setas stalui, . . 
Geras Springsinis Matracas, 
G r a b u s C h e n i l l e u ž t i e s a l a s l o v a i , . . . . 

Gražūs aksominiai paveikslai, po . . 

Geri Vilnoniai Blanketai, po 

Gražios dideles minkštos kėdes, po 

ir aukščiau, 
(ieras Gesinis Pečius, Skalbiama Mašina, Gerą Lempą, 
Bedroom Setas, Karpeta,, Studio Coueh Sofos, Valgomo 
Kambario Setai, Elektrines Ledaunes, Radijos — ant vi
sų didelis pinigų sutaupyinas. 

£995 
$9-95 
£995 
£995 
£9.95 
S4.95 
£1.45 
£4.95 

£19.50 

ateityje organizuoja Šančiuo
se prie Kauno didelę dirbtu
vę, kurioj gamins pirmoj ei
lėj įvairią pakavimo medžia
gą ir atliks statybų vidaus 
įrengimus. Vėliau numatomu 
suorganizuoti dar statinių,, 
minkštų baldų ir kt. skyrius. 
Dirbs visi kooperatyvo na
riai. Šiuo metu remontuoja
mos ir pritaikomos dirbtuvei 
patalpos ir statomos naujai 
pirktos mašinos. 

Nauji Vilniečių 
Raštai 

VILNIUS. Vilniečiai rašy
tojai paskutiniuoju laiku ruo
šia spaudai naujų originalių 
beletristinių leidinių. Ilašyto 
jas VI. Radziulis baigia reng
ti spaudai romaną, pavadin
tą " Išgriauti kryžia i" , ku
riame bu's vaizduojamas lie
tuvių vilniečių gyvenimas len 
kų okupacijos metais. Poetė 
O. Mieiūte taip pat baigianti 
platesnį beletristinį veikalą, 
ir kiti vilniečiai rašytojai pa
siryžę pasirodyti naujajai ga
dynei su nauja savo kūryba. 

bejimą buvo įsidėję. 

VILNIUS. Valstybės teat 
ras p r o j e k t u o j a , š . m. b i r k e l i o 

mėnesį Vilniuje surengti ke
lis spektaklius 

ras Daužvardis. J i s kalbės 
>Šv. Jurgio Draugijos salėje, 
1513 Quarry Ave. Jo kalba 
bus apie Lietuvą ir svarbiuo
sius Lietuvos reikalus. 

Šiuo esate visi kviečiami ir 
raginami susirinkti į Šv. Jur -

, gio salę prieš 8 vai. vakare, 
kad £&lėtuinėin programą lai
ku pradėti ir konsulo Dauž-
vardžio kalbą pilnai pasinau
doti, h'v-lis. 

PLATINKITE " DRAUGĄ' 

Tel CANal 6960 

OR. WALTER J. PHILLIPS 
uvnvTo . iA i - » P CHIKUROA/ 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

I - * ir <J:30 — 8:30 * 

OR. F. C. VV1NSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 
2 i 58 VVest Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Otiso VaL 2 - 4 qp 7—*• 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res te l Canal 0402 

• 
Naujos Dirbtuves 
Lietuvoj 

KAUNAS. Prekybos ir Pra
mones departamento išduotų 
leidimų eilėje naujoms įmo
nėms steigti ir esamoms pa
gerinti, yra be kt. sekamos: 
Šiauliuose — įrengti dirbti
nio gintaro ir rago dirbtuvę, 
avižinių dribsnių ir kruopų 
dirbtuvę; Vilniuje — skuti
mosi peiliukų dirbtuvę M Ze
nitas"; Kaun — kosmetikos 
laboratoriją, geležinių lovų ir 
apkaustų dirbtuvę, betono ir 
teraco d-vę, chemijos Labora
toriją; Šiauliuose, — vatos fa
briką. Kitos įmonės daugiau
siai lentpiūvčs, malūnai ir tp. 

Westinghouse m 
New MEAT-KEEPER... 

wkh "window" front! 
Holds 15 pounds— 
keeps meat fresh for 
days. Provides the 
steady cold that 
makes humidity safe. 

Tel Yards 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12 , 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 
Šeštadienias: H iki 12 

OR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* "* 

ir akinius pritaiko 

3343 S. Halstad Street 

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
Ofiso valandos: 

10—12 vai. ryta 
2—4 ir 6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitariąs. 

OR. V. L SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Šou* Arcfctr A 

*^—'kisfliaaiau 
4^31 So. Ashland Ave. 

M Y ARd* 88M 

WESTIN<JHGUSK elektriniai refrižeratoriai yra. pri
pažinti vieni geriausių ir tvirčiausių visų retiigera-
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu «pirkti Westingliouse refrižeratorių ir 
prižadu, kad kurie pirks iš mano krautuves — ma
no .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. F. Shills, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer Ave. Chicago, Illinois 

TEL. LAFAYETTE 6195 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M 

3147 S. Haisted St. Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadienias 
Valandos: 3—8 F. M. 

l—A ir 6:30 — 8:30 vakare 

ABC TAUPYMO KL1ŪBA6 
Teisinga organizacija — ne del pelno. Prisirašykite 
dabar j ABC Kliūbą ir sutalpinsite sau nuo $30. iki 
$UC0. perkant elektrinį refrižeratorių pigiau. Su ABC 
Kliūbo valdybos pagelba, nariai perka visk*} pigiau — 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratonus, ra
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lovas 
— matracus — ir stokerius — Ca'sli arba Kreditu iš 
fabrikų 'Svlioles-aie" kainomis. 
Del platesnių informacijų ir prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laiške tuojaus, arba atvažiuokite ypa-
tiškai į raštinę pasikalbėti. 

ABC Taupumo Kliubas Ir Raštinė Pas: 
General Radio & Funnitune 

SALES and SERVICE 
Lietuvių įstaiga per 13 metų. 

^ 5 6 Archer Ave. Tel. Lafayette 6195 

Telefonas CANal 73*9. 

Dfi. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagul sutarty. 

Res. telefonas- SEEley 0434 

i-eleioiias HEMlock 2061 

ūf i . JUSEPR KĖLU 
DANTISTAS 

655fc So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo y ryte iki b vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniai* 

pagal susitarimą. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

4729 So. Ashland Ave 
2-troe lubos 

CHICAGO, 1LU 
TeL MlDway 2880 

OhiBO VALANDOS; 
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
Fal. po pietų ir nuo 7 iki 8;30 ?. f 

Sekmad. nuo 10 Uu 12 V«L ryti 

DR. mm mf 
G^DiTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave, 

Tel YARda 0994 
rtea. TeL PLAsa 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7̂ 8 T. vak 
Nedčuomia ŪUO ĮQ iki 12 vai. &m 

t«A» i A R D S 6667 

OR. fRANK C. KVY1NN 
«yDXTOJAfi IR OKiiiUKttAB 

1651 VVest 47 th Street 
OJflttO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Valtare, 
ir Pagal Sutarta 

T«L Cicero 1484. 

. DR. S. R. PALUTSIS _ 
GXL>*To«JAa LR CiiliRUiiUAir" 

Kainp. ii)tos Oat. ir 49tfa Ct 
Oi<lfcU VALANDOJ: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 16*o ao. auui Avenue 
l'ei. uicaro 1484. 

DR. P. J . BEINAR 
GYDYTOJAS Ui. CHIRURGAS 

tftOO So. Haisted Street 
X.KLW>X>NAI; 

Ofiso — Wentworth 1618. 
Rflf. - Yardi 88f& 

OFISO VALANDOS: 
i, iki 4 popiet 7 iki 0 vakari 

Irecuulieuiaii ir Sekinadieniau 
pagal butane 

I KLAUSYKIME 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409.21 So. Haisted St. TeL Yards 3088 

^ 

WCFL. 970 k. Radio Programa* tud{lws vakare 9-tą valandą. 
Makalų drama ir atra orkettra. 

WAAt\ 920 k. International Pot-pouri 5:30 valandą vokai t. 
Liaudies duituos. 

Lenkes Pasiteisinimas X 
VILNIUS (E) . "Lietuvos 

Žinių" atstovas Vilniuje V. 
Žilėnas skelbia, kad lenkų fil
mo artiste Smosarska, kuri 
per Lietuvę išvyko į Ameri
ka ir kuries jžeicLžią, lietuvių 
tautų pasikalbėjimai pasirodė 
Amerikos spaudoje, atsiuntusi 
per vien^ lenkų laikraštinin
ką Vilniuje lietuvių spaudai 
laiškų, kuriame ipareiškianti, 

Saltimiero Rytmetinių 
f t i Pla.lail • — 

Dfi. A. JENKINS 
(Laetuvisj 

GYDYTOJAS Itv UJI1KURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VAl^AJNDO»: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — y vakari: 

Taipgi pagal suta:«į* 
Ofiso telefonas î ROspova 6737 
Namų telefonas VLttguua 2421 

DR. C. I/EZEL'IS 
DANTISTAS 

4040 5o. Abniand Ave. 
aru */tH 0t lMi 

• ai., uitu u ryto i*i a vafaua 

Kas neturi džiaugsmingos 
vilties kų nors padaryti tobu
lai, tas napadaro nieko net 
pusėtinai ir toks žmogus yra 
tinginys ir nesųžiningas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

•6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 K1L. 

PSOspect 4050 

&6*. titfoe So. T a l m u Art. 
4ea. XeL OKOFeMU 0617 
Utim Te l HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS 

Vai. »—• u 7—8 rak. 
h.«t?. u NodėJionui 

Aliniai, visokių madų, už |2.4» 
pritaikyti akims, tu pilna garancija, 
Egzaruiuaviinas akių veltai. Lensa 
sulaužytą padarome ui $1.00. Nauji 
tempeliai 50c Adjustavimas veltui 

Pr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph ¥. Budrike 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc :et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Haisted St. 
TeL Yardt 2151 

• • i <• 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atraokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

^ĮįNGį 
• r r f v S ^ 

SAVE BY 
MAIL 

INSURED 
&Cf 

' I A L T Y K I T PER 
PAŠT4 S T . A N T H O N Y ' S 

B U I I O 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. 

2423 W. Marcjuette Road 

Dfi. STRIKOL'IS 
PXT8I0IAjr and SUSftBOI 

4o4o bo. Abiiiana Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo fi iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal tetarti. 

Offici Tel. YABdj 4787 
Namų TtL PBOfpMl 1811 

Office Phone Um aad Otfiet 
PAOfptct 1U88 8S6D B. beavltt l t 
vali *-§ pp. u 7-H Mft. OAKial t7M 

DR. J. J . K0WAR 
(KOWAESKAfl) 

GYDYTOJAS I £ CHIRURGAS 
2403 VV 63rd St , Chicago 

VU.: Pirm., Ketvlr., fieštad. t iki 8 v. v.; Antr., Tre^ad. 9 iki ^ PĮK 

Tel OAJTaJ fllitt. 

DR. BIEŽIS 

f e l Y ARdi m 
aet.: KEHwood f 107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—«:3I 
756 VVest 35th Street 
Ofiao TeL VIBcinia 00S6 

.Reaidemdjoi tel BEVeriy 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vai . : 1—3 ir 6—8:30 P . H 

Nedėliomia pagal ratarti. 

DABAR MOKAME Z\% U ž PADĖTUS PINIGUS] 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

per Fed*Tal Saflngs and Loan Inaurmace Cor©., ^VasUtoffUMi, V. C 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoai 1—3 pojįiet ir 7—8 I* • 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Ttkf anai RKPunlie 786J 

Tai CANal 0887 
Rea. TeL PROipect 8888 

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

Rocideneija 0000 So. Artetian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popui 

8 iki V vakaii 
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Pas Jaunimo Vadus 
Iš pasikalbėjimo 
su A. Mažeika 

(Pabaiga) 

ninko; Antrojo /Transatlanti
nio skrkliino — sekretoriaus; 
Pasaulines Parodos Lietuvių 
Dieno« komitete — sekreto-

KoJcia* teko eiti pareigas* riaus; A.L.K. Romuvos klubo, 
organizacijose f 

Į aį klausimą sunkoka tik
sliai atsakyti, vienok pnsi-
*U*np»iu kiek atmintis leis, tai 
padaryti. 

Ilgiausiai man trko veikti 
su Vykiais, tad šioj organi
zacijoj ir prisėjo užimti jvai-

džiausių veikėjų atliktus dar- Jonas f . MlClUta 
bus organizacijos bei mūsų 
tautos labui. 

Kokia lietuvių organizacijų 
ateitis ir kokie būtų Jūsų pa
siūlymai lietuviškumui išlai
kyti* 

Mokytojum Aquinas 
High School 

L.R.K. Federacijos centro ir Amerikos lietuvių organiza-
apskrities, L. Vyčių dramos cijų ateitis neatrodo taip jau 
ratelio, Brooklyno protesiona-j sviesi. Iš Lietuvos mažai be
lų ir daugelio kitų draugijų atvyksta, gi į šios šalies jau-
įvairias valdybos nark) parei-' ninia gal per mažai atydos 

iki šiol buvo kreipiama. Iki gas. 
Ko pastebėjote labiausiai 

trūksta lietuvių organizfieijo-
rifcs atsakomingesnes parei- 5 e ? 
#os. Brooklyno 41-oj kuopoj 
ėjau finansų sekretoriaus, vi
cepirmininko ir galop pirmi
ninko pareigas 4 ar 5 metus. 
Vyčių N. Y. ir N. J . apskri
tyje ėjau iždininko, vicepirmi 
ninko ir kelius metus pirmi
ninko pareigas. L Yprių cen
tro valdyboje užėmiau ir iždo 
globėjo, vice-pirmininko ir kc 
tūrius su pusę metų pirminin
ko vietą. 

Be to, Dariaus-Girėno skri
dimo komitete ėjau sekreto
riaus pareigas; Dariaus-Girė
no Paminklo kom. pirminin
ko ; Lietuvos sportininkams 
sutikti komitetv' — vicepirmi-

+ 

Šis klausimas yra sunkiai 
apčiuopiamas ir čia pareikšiu 
tik savo nuomone. Lietuvių 
tarpe, mano manymu, yra di
dele stoka supratimo apie or
ganizacijos užsibrėžta tikslų. 
Tai užsimiršę, mes labai daž
nai statome savo asmenišku
mus pirmoje vietoje. Daugelį 
kartų pastebėjau su dideliu 
apgailestavimu, ir gana ga
bius, daug žadančius asmenis 
apleidžiant ir net tampant or
ganizacijos priešais tik todėl, 
ka;!i daugelis nesutiko su jo 
mintimis bei pasiūlymais. Gi 
iš kitos puses mes labai daž-

kutiniuosius ketveris metus 
West Bend viešojoj mokykloj 
atletikos mokytojum buvo Jo
nas F. Mičiuta (Michuta). l)a 
bar jis pakviestas Aąuinas 
high school užimti Diek Beggs 
vietą. 

Mičiuta yra mokęsis pas 
šiol visur buvo organizuoja- T.T. Marijonus Hinsdab ir 

KOKS SKIRTUMAS TARP 
GY.A. IR VYČIŲ 

Toks klausimas buvo pa- kitos jų brošiūros angliškos. 
j klaustas C.Y.A. organizato-1 Viskas dėstoma anglų kalba. 

LaCrosse, Wis. — Per pas-j r i & u s k u n y Masiulio, įvy- i Buvo padaryta pastaba, kad 
kusiose jaunimo prakalbose be kalbos, žlugs lietuvybe, 
kovo 30 d., Lawrence, Mass., kad C.Y.A. turėtų būti lietu-
Klausimas liko neišaiškintas, j viškesne. Į šia pastabų gerb. 

Visiems aišku, kad virš mi- j organizatorius pareiškė, kad 
neto klausimo atsakymui nėra tai ne tiesa, kad lietuvybe ga-
žodžių, nes kiek aš suprantu j lėtų žlugti. Galima vartoti an-
C.Y.A. ir Vyčius, tai skirtu-'gh] kalba, raštą ir vistiek bū-
mas tik tame, kad L. Vyčių ti gerais lietuviais ir palaiky

mą daugybes įvairiausių drau 
gijelių, klubų, vietoje kad su
telkti savo jėgas centralinems 
organizacijoms, kas iš tikro 
suskaldė mūsų pajėgas. 

Dar nepervėlu tai pataisyti, 
jei norima užtikrinti lietuvy
bei ateitį šioje šalyje. Mums 
reikia telkti visas pajėgas su
traukti visą šios šalies jauni
mą į centralines organizaci
jas, kur pasireiškia plataus 
masto veikimas, palaikoma 
lietuviška spauda ir t. t. 

Kokie Jūsų org. veikimo 
ateities planai Pittsburghe? 

Didžiausiu mano troškimu 
būtų, tai šioj apylinkėj at-

vėliau baigęs Notre Dame 
universitetą. 

Notre Dame universitetą 
jis -baigė 1936 m. Baehelor o t' 
Science laipsniu kūno kultū
roj (eum laude), su teise mo
kyti anglų kalbą, istoriją ir 
biologiją. 

org. pagrįsta tautiškumo-lic-
tuviškumo dėsniais ir visur 
suteikiama lietuvių kalbai, 
spaudai pirmenybe. C.Y.A. 
lietuviškumo žymių turi labai 
mažai. Konstitucija ir visos 

ti lietuvybę Amerikoje. 
Antra, ryčiu organizacijoje 

priklauso tik lietuviai, gi 
C.Y Ji, visi para pi jonai, nežiū
rint į jų tautybę. 

Vyčių org. gali prisirašyti 
visą amžių, C.Y.A. tik iki 3*2 
metų; Vyčiai pagelbsti finan
siniai moksleiviams vyčiams, 
(kuriems reikalinga pagelba), 
kurie siekia aukštesnio mok
slo. Gi C.Y.A. visai neturi. 

Vyčiai moka dešimt centų 
duoklių į mėnesį, už ką gau
na žurnalą "Vytį ." C.Y.A. 
duoklių nemoka. 

(Tęsinys 6 pusi.) 

^ 

nai neįvertiname savo nuošir- gaivinti Vyčių veiklą ir sut

verti Vyčių apskritis. Pradžia 
jau yra. Su gerb. kun. J. Vaiš 
noro nuoširdžia parama jau 
atgaivinta Šv. Vincento para
pijoj Vyčių kuopa, kuri gra
žiai veikia. Kiti .šios apylin 
kes klebonai reiškia daug pa
lankumo Vyčiams ir reikia ti
kėtis daugiau atgaivintų kuo
pų gal ir visai netolimoj atei
tyj. A. SU. 

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

— S M A l l MONTHLY PAYMENTS-

AU MAKEt 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— UUIAl M A M M AUOMANCf — 
OUI UlUIlTt CMIT ONI .1 IM NIW>»*CMINI •UMANf l l 

TYPEV/RITER 
C O M P A N Y 

KOMRT C. GOIOMJOT. M o » . j t r 
119 W. MADISON ST. 

* 2*"-4*> 

*STAR 

Pastovumas-
» I > • • • — • I — • • • • — I I • M • • • - • • , I M . ^ • • ^ 1 — • I I I . .11 I I • — n • • • • • • . . » fc-

— " ' • • - I — . . - — — • I . , •• - - H I " M . • • * J 

Tę liudija įstaigos 44-riu metų gyvavimas. 

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

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

m 
Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 

ISTIMATES-FREE-DEMONSTRATION 

V 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. C alum et 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki $5,000.00 Fcnleralinėje į ta igoje . 
J? 

" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
*. • 

DIENRAŠČIO 

PIRMAS 
PAVASARIO 

"DRAUGO" 

- Į V Y K S -

SEKMAD Balandžio 
p A r R I L 28 1 

0 

: 

S 

1. Ant kalno karklai siūbavo, 
Ant kalno karklai siūbavo, 

Ant kalno karklai siūbavo, 
Pakalnėj vanduo liūliavo, 

Liūliavo, liūliavo. 
2. Ten vaikščiojo mergužėlė, (2 kart 

Balta graži lelijėlė, 
Lelija, Lelija. 

3. štai ir ai jojo bernelis (2 ) 
Ir atjojo bernužėlis, 
Baltas gražus dobilėlis, 

Dobilas, dobilas. 

GERA MUZIKA ŠOKIAMS 

VYTAUTO PARKE 115th STREET TARPE 
PULASKI RD. & CICERO Av. Įn irru-g^pj 

Visi Chioagos ir apielink. lietuviai kviečiami dalyvauti šiame pirmame šio sezono piknike. 

I n I i m 11 i i H n r "I f% tiktai tebus reikalinga parodyti automobiliaus laime ji-
Į u J I I I I U I Į U UI L Q mo pirkte tikietą, kurie parduodami už 10c. Šis auto
mobilius bus leidžiamas laimėjimui "Draugo" Labor Day Piknike, Vytauto Parke. 

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR 

GARDŽIŲ GĖRIMŲ 

• 

: 
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JAUNIMAS 
Koks skirtumas tarp 
GY.A. ir Vyčiy 

Tęsinys iŠ 3 pus). 
Mano manymu daugiau jo

kių skirtumų t a r p C.V.A. ir 

Pas mus jaunimo klausimas 
j kažkaip pavirto sezoniniu 
I klausimu. IVr žiemą daugiau 

sia rūpinamės įvairiausiais 
koncertais ir rakant is . Bet 
pavasarį! Pavasarį, ir mes 

Yyeių nėra, gi jeigu rastųsi, at^yjam kartu su visa gamta 
tikiu, kad gerb. kun. V. Ma
siulis teiksis paaiškinti j>er 
spauda. 

Kokie skirtumai hebfitų, v :e-
nok G\Y.A. organizacijoje n«~-
ra nieko naujo. 

ir vel pasirodo mūsoje spau
doje gausu įvairiausiu straip
snių i r nuomonių jaunimo 
klausimu. 

Deja, visa tai, lyg pavasa
rio ižas, praeina ir vel pa 

Eikvoti jėgas ir steigti ki- skėstam kasdienėse paprastu
tę organizaciją, ka<!a jau or
ganizacijų turime užtektinai, 
man atrodo visai veltui dar
bas. Nors Kardinolu įsakvta 
turėti jaunintą, organizuotą, 
bet manau jei mūsų gerb. 
klebonai paaiškintų, kad jų 
parapijoje jaunimas organi
zuotas į L. Vyčius, j Studen
tų ir Prof. Sąjungų, ir į ki
tas jaunimo draugijas, tada 
nereiktų ne C.Y.A. ne C.Y.O., 
kokių nors maišytų organiza
cijų organizuoti. 

Būtų daug geriau buvę jê i 
gerb. kun. Masiulis ir kiti 
jauni kunigai būt atėję į pa-
gelba L. lYvedams ir Studen
tams. Šitos organizacijos dau
giau apima negu C.Y.A. Kol 
dar pertoli nenueita, pagalvo
kime! 

Pr. Raz radauskas. 

mo>.', o mūsų jaunimas ir vel 
atsiduria kryžkelyje. Ir vel 
virš mūsų jaunosios kartos 
galvos ats iranda klausimas, 
anot Shakespearo, " B ū t i a r 
nebūti ! " 

Kaip ten bebuvę — šį pa
vasarį labai keistai mūsuoju 
jaunimu susirūpinta. Vietoj 
stiprinti jau esamas jaunimo 
lietuvišfkas organizacijas ir 
burti į bendrų vienetų, užsi
mota steigti naujų, bespalvę 
sąjungų (užsilikęs netikslus 
sumanymas nuo pernai metų 
vasaros posėdžių New Yorke). 

:"::":'«'iiBifiS 

DALLAS, TEX. — Jimmy I>ale (kairėj) ii Emmitt Kelly, higli school vaikai, nutarė 
pasidaryti neriamąjį varpą iš aliejaus statinių, bet pasistatė vieno žmogaus submariną, ku-1 

ris .plaukia 4 mylias j valandą. (Acme telephoto) i 

i Don't loob 

VoLDER 
tt anyourrearsi 

Why be your erge? Look younger thcm your yeora with 
Clairoled hair . . . with hair that b *oft colorful youth-
llkel Those gray streak* c a n b t i o thoroughly erased 
w i t h C l a i r o l . t h e f a m o u s S h a m p o o O U Tint . . . a 3 - i n - l 
treatment that cleanses as it reconditions as U TINTS. 

your hcdrdressef today and tay: 

JVcUuvcU6it\.. taUA 
Wrttm now for fr«e booklet and Ir— advice on your hair probJero to 
foao Clair. President, Clairol, / n e . 130 W. 46th St.. New York. N. 7 

Rengiamės 
Ką gali žinoti... Balandžio 

Iš L.U.C. Gyvenimo 
Sekmadienį, balandžio 28 

dieną, 2:30 popiet, šaukiamas 
L.U.C. susirinkimas. Vieta — 
Belajaus studija. 

Tenka priminti , kad beliko 
vos kelios dienos paduoti p ra 
gymams del scholarship. Kam 
neaišku apie sąlygas, prašo 
me rašyti 

Stanley Drigot, Jr., 
5114 So. Knox Ave., 

Chieago, 111. 

Ne vienas, berods, kad ir 
senesniųjų visuomenes darbi
ninkų, iki šiol viešai nepareiš
kė tiesioginių priekaištų ko
dėl esamos lietuvių jaunimo 
organizacijos (L. Vyčių ir 
L.K.S. i r P . są-ga) neremti-

nos ir kokie jų trūkumai. Jei M o k y t o j u t t l PrOVlSO 
būtų buvę rimtų pareiškimų J - Į į g į S c h o o l 
i r netikslumų nurodymų, tiki-
me, jog tos organizacijos bū- Andy Puplis, kuris keli me- 28 d. gali būti gražiausia pa
tų pasistengę juos taisyti. tai atgal atsižymėjo Notre j vasario diena. Tada visi juo-

_ . Dame football žaidimuose, da- kai į šąli — mūsų dienraš 
Daug geriau senąsias jau bartiniu laiku yra futbolo mo- čio pirmas piknikas ir Vytau-

isišaknvinsias su tam tikro- kvtojum (coach) Proviso High to Parko atidarvmas 'sutrauks! hrfpin"the°Kidne r̂̂ ^ 
{oicMMvu j j u o i » , o u i a , m U M U / c | . ^ and wastes. And this cleansing, pur 

mis tradicijomis organizacijas School. Dėl šių metų tymo ra- daug žmonių. Tai bus naivje-
taisyti, neo,u kurti savųjų tar- portavo daugiau kaip 50 kan-. nybė ir savo aktyvumu ir 
pe svetimtaučių svetimas i r , didatų. Puplis tikisi turėti ge- programos įvairumu. Atva 

rą komandą. naujas. 

Vien šokiais i r alum (kaip 
tai bandoma kai kur Rytinėse 
valstybėse) jaunimą kartais 
galima sutraukti, bet jo ne-
palaikysim ir neišauklėsim. 

Jn. V. 

žiuokime — įsitikinsime. 

BUTKUS 
Undertaking Co., inc] 

VTilliam A . P o k o r u y 
La i sn iuo tas P a t a r n a v i m a s D i e n a i 

Ir N a k t i . 

710 W E S T 18TH STREE 
T E L . C A N A L 8161 

URBA G ė l ė s M y l i n t i e m s , . 
V e s t u v ė m s , BartkJe-
ta ius . Lak io tu v ėin.« 
ir l*uoši iuai i is . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

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 Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Kidneys Mušt 
CleanOulAcids 

Excess aclds, polsons and wastes ln your 
blood are removed chiefly by your kidneys. 
Getting up Nights, Burning Passages. Back-
ache, Swollen Ankles, Nervousness. Rheu-
matic Pains, Dizziness, Circles Under Eyes, 
and feeling worn out, often are caused by 
non-organic and non-systemlc Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases, the 
very flrst dose of Cystes goes right to work 
helping the Kidneys flush out excess acids 
and vastes. And this cleansing, purifying 
Kidney action, in Just a day or so, may eas-
ily make you feel younger, stronger and 
better than in years. A nrinted guarantee 
wrapped around each package of Cystex in-
sures an immediate refund of the full cost 
unless you are completelv satisfied. You have 
everything to gain and nothing to lose under 

U v 

CUTS-BURNS-SCALDS 
should be quickly treated to p-*vent bad after. 
tffects as well as relieve pain. Lse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore.. tired feet At your 
druggist's—money back it not satisfied. For 
free sampk write Mosao Laboratories, 215 South 
Leavitt Street, Chieago. 

QUICKRELIEFFORFEEf 

this positive money back guarantee so get 
Cystez from your druggist today for only 35c. 

• Don'tsufferfrom burn
ing, s m a r t i n g e y e s . 
M u r i n ę b r i n g s y o u 
quick, amazing relief. 
Murine's s»x cxtra in-
g r e d i e n t s conipletcly 
wash away eye irrita-
tio/7-makeyour eyes fecl 
clean,fresh,alive! Use Murinętwicedaily. 
•Eye strain due todust, driving, glare, elose worI;, 
movies.reading.latchours.. Murinę will not cor-
rect eye dcficicncies. Por treatmentof orgatiicc/e 
disorders, sre a competent professioiial at ooce. 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

mm 
r VOUR 

; AT,ALL JDRUG STORES 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
% Just bring out several vari-
eties of Kraft Cheese Spreads 
and erackers . . . and company 
refresliments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwicb.es, appet i zers and 
saiads, too. Not ice the emart 
new circle-dol design on tlie 
S w a n k y s w i g g lasaes K r a f t 
Spreada come in. * 

PLATINKITE "DRAUaĄ 7 

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

Su Povilu šallimieru. 

įį »••> 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauger I 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

LAIDOTUVIŲ 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTRS. 

/ 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
H m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D y i r A y KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A 1 MIESTO DALYSE 

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

VENETLAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chieago, I l l inois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

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

I. J. Zolp 
A n t a y B. Petkas 

1G46 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

6834 So. Western Ave. 
OROvehil] 0142 
1410 S. 49th Court 
r r O r o 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkas 
^ ^ M Į ^ į į ^ H 

LadiamiGz ir Simai 

S. P. Mažeika 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
S k y r i ų 42-44 E. 108 St. 
Phone PITLIman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Pllips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

http://sandwicb.es


Penktadieni*1 h**"--1 h -s ~ t nmtTBlB 
^ 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Seserys Turi Daug 
Nuoširdžių Prietelių 

Šiaip ar taip kalbėsim, bet; 

Sekm. Vestuves B. 
Šestokaites Ir L. 
Jogminas 

^i.Suimti Du Lietuviai 
Plėšikai 

Pereita ketvirtadienį trys 
plėšikai apipiešė bučernes sa
vininką Petrą Zakis, 137 K. 
I07th St., ir, pagrobę 23 dol.j 
pabėgo. Nubėgo \ laukiantį 

i 

prisiminus apie gegužes 12- Roseland. — Sekm., balan 
tos dienos išvažiavimą, kuris d ž i o 28 d., 4 vai. popiet, Visų 

JAUČIATĖS NUVARGĘ... 
SKAUDA GALVĄ,,. 

NESMAGU? 
K AI>A sunkus muistąs ir persi

valgymas sustabdo jūsų vidu
rius .. suti-iUiant vaidinančius 

gazus, blogą, kvapą, aitrumą ir is-

automobilį, kuris buvo palik-j J T ^ ^ ^ ^ * * * 1 ^ 
tas apie 1 bloką nuo apiplėši
mo vietos ir nuvažiavo, 

įvyks Tėvų Marijonų ūkyje i gVentų par. bažnyčioje, įvyks Bet praeivis nuspėdamas, 
mažai kam žinomų Nekaltc. sutuoktuvės Bernice Šeštokas kad jie ką piktą padarę, pa-
Prasidėjimo Seserų nauda V S l l U)^ Jogminu. Abu yra sižymėjo jų "license" nume-
feusilaukta begalo gražaus ir, populiarūs lietuviai, ypač rį. Tuo bųdu buvo suimti Ch. 
nuoširdaus pritarimo. Geražir; jaunikis, kuris taipgi yra ži- Sunkiodis, 4202 S. Artės 

kruni to-
«najj gumą \iduriy liuosuotoją. Pri-
imnus skonis, l'agelbsti paliuosuoti 
vidurius švelniai ir priimniai. Vei
kia maloniai, bot tikram suteikimui 
laukiamo paliuosavimo ir normalio 

agunio gyvenime. Ekonomiškas 
i E N - I - M l k l patinka visai šei
mai J suaugusiems ir kūdikiams, 
linai/pasitiki FEliN-A-MINT. Gau-

UEN-A-MINT šiandien. Atsi-
nkite šį pakelį. 

s i a i ) , 
džių prietelių a ts įado visose I n o m a s kaipo "S t . Louis ] įr Stanley Gerehes, 1733 So 
Chicagos lietuvių katalikų ko
lonijose. Kartais mes nusi-
sknndžiam, kad per daug i 
vairių paTengimų, kurių rei
kalus nepajėgiame patenkinti. 
Gal kiek ir tiesa, bet atsimin
kime, kad. Chieagoje ir žmo
nių daug yra. 

Štai, kad ir šis gegužės 12-

Louie" radio ir scenos pub 
likai. Per daugelį metų yra 
dalyvavęs lietuviškose radio 
programose iš \VGES, AVSBC 
ir WCFL. 

Nes abu turi daugelis gimi 
nių ir draugu, todėl šaunus 
vestuvių puota įvyks parapi 
jos salėje, pradedant 6 v. vak. 

— _ ^os dienos išvažiavimas ren 
giamas kad pagelbėti N e k a l - j c ^ A u k o t o j a 
to Prasidėjimo seserims, ku-1 J 

rios darbuojasi prie Tėvų Ma
rijonų įstaigų, čia Vakaruose 
ir Rytuose. Šios seselės mažai 

Juzefą Ragauskiene 
TOTO* OF LAKE. — Pla 

čiai žinoma veikėja ir gausi 
kam žinomos, bet pasirodo,! aukotoja, Juzei'a Ragauskie 
kad jos turi daug prietelių. nė, gausiai aukojo Marijonų 

Kad šis išvažiavimas .duotų įstaigai, 'seselėms Kazimierie-
t*ekmingos naudos, komitetas tems, pei labdarių 1 kuopos 
išleido tikietų knygutes ra j sidabrinį jubiliejų tapo am-

Desplaines. Ieškoma dar John 
Adamaitis. 

Praeitą antradienį abu su
imtieji plėšikai buvo laikomi 
po $10,000. kaucijos. 

S. Michigan Ave.. Roselande. 
Chicago Tribūne apie H. 

Bartush rašė: "Miss Bartush 
has a ilexible voice of re-
markable natūrai beauty and 
a fine eommand of sliading. 

Chicago Daily News; "Her 
voice .itself is of unusually 
beautil'ul • ųuality and is ca 
pable of a great variety of 
color." 

Walter Kiausakis ir Helen 
Nazminskas; Raymond Wick-
ham ir Adelte Simko; Joseph 
Butkus ir Salome Vasaitis. 

Duosnumas geram 
nepasilieka be naudo? 

tikslui 

dovanomis — $5.00, $3.00 ir 
$2.00 ir padarė atsišaukimą 
"Drauge" , iš kurio susilaukė 
daugybes talkininkų. Ir štai 
dabar po biskį pradėsiu skel-
bti juos. 

Marquette Parkas visų pir
miausiai stojo į talką. Pas 
šiuos geradarius, jei ka's no
rėtų jiems padėti, gali gauti 
dovanų knygučių: Aleksandrą 
Jonaitienę, Oną Vilimiene. A-

žina narė, dabartiniu laiku 
įstojo į amžinus narius Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų. Rėmėjų 3 skyr. sveiki
na saV& amžiną narę, kuri au
kojo $100.00. Juzefą Ragalis-

I kienė yra našlė, išaugino gra
žią ir pavyzdingą Šeimynėle, 
jie visur prisideda ir parapi
joj gausiai aukoja. Dievas jai j 
ir j>adeda. 

Linkime Juzefai Rlagauskk 

Šv. Kazimiero 
Akademijos Naudai 

Baland. 21 d. Kotryna Si-
manavičienė, viena rėmėjų Šv. 
Kaz. Akademijos, savo na
muose, 4437 So. Talman Ave., 
surengė "bunco party", kas 
davė gražaus pelno viršmine-
tos mokyklos naudai. Nors tą 
dieną buvo labai daug įvairių 
parengimų, vienok dalyvių 
susirinko nemažas būrelis. 
Daugumoj buvo jos giminės 
ir šiaip asmeniški draugai ir 
kaimynai. Kiek teko sužinoti, 
tai iš to mažo parengimo liks 

HYDE PARK 
policijoj randasi popierinis 
rankinukas, kuriame yra pen
ki akmenys. Šis rankinukas 
priklauso moteriškei apie 30 
m., kuri antradienį po pietų 
paleido vieną pusplytę į ta
vernos (5556 Lake Park Av.) 
langą. Šio eigjėsio tikros prie
žasties nežinoma. r 

GYVENTOJŲ 
surašynėjimas, kuris miestuo
se buvo numatoma baigti iki 

HELEN BARTUSH 
METINIAM KONCERTE 

Viena penkių laimėjusių 
Chicagos operos konteste. 

Nepersenai pravestam Ct<i- j balandžio 16 d., Chicagoj uz-
cago Civic operos dainininkų; sitęs iki gegužes pirmos die-
konteste, kuriame dalyvavo 
netoli 1,000 dainininkų, laimė
jo penki dainininkai. Jų tar
pe ir lietuvė mezzo-contralto, 
Helen Diane Bartush, 10564 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

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

šokiems parengimams. 
2417-19 W E S T 43RD STREET 

Chicago, 111. 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Rastinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

VVOIK S T U D I O 
1945 West 3 5 * Street 

MODERN 

COMPLE1E 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

1.0HEST fOSSIBLE HRK'ES 

PHONE LAFAYETTE 281S S 
SKOLINAME PINIGUS MfflL 

INSURED £ M E M B E R a 

nos. 

VEDYBŲ 
leidimus išsiėmė: Bruno Ner 
ville ir Josephine Kasciukas; 

r? • \ 

leksandrą Pukelienę, Berria'r- nei ir* jos šeimynėlei sveika 
dą Nenartonį, Varkalienę ir. tos ir ilgo amžiaus darbuotif 
biznierių Rap. ir Klzb. An- Dievo ir Tėvynes labui. Rap 
dreliūnus, 6o24 So. Western 

r^JTL^r^^^UDYS RASTA 
bizn. R. E. Andreliūnas, ku- SVEIKO PROTO 

nežiūrint savo biznio ap-| ris 
linkybių, kiek teko girdėti, 
jau išleido 10 knygučių. Tai 
veikėjas, kurį matysi dirbant 
ir dalyvaujant visur- Toks 
asmuo, kaip R. Andreliūnas 
turėtų būti žinomas visiems 
lietuviams katalikams ir re
miamas. Jo auksinių graznų 

Turės mirti elektros kedej 
Teismas rado, jog 24 m. 

Victor Nuko\vski yra pilno ii 
[sveiko proto. Jo laukia mir
tis elektros kedej. Kartu su-
juo nuteisti — Henry Drewek. 
22 m. ir Frank Michalovvski, 
25 m. 

krautuvėj galima gauti vis-; Jie visi nuteisti mirti už 
ko, ypač jaunimas turėtų būti .nužudymų Viggo P. Peterson 
tėvų raginamas, kad rengia
si vesti, kreiptis prie bizn. R, 
Andreliūno įsigyti šliubinius 
žiedus ir kitokias dovanas, 
ji>ai parūpins -pigiau ir sulyg 
reikalavimo. 

Šiuo tarpu užteks, kita pro
ga pranešiu daugiau, kurie 
platina dovanų knygučių ti
kintus. Pramatoma, kad šių 
metų išvažiavimas bus dar sek 
mingesnis už praeitus. Taigi, 
j darbą brangieji geradariai, 
didinkime talkininkų skaičių, 
ir pasirodykime toms nekal
toms vienuolėms, kurios visų 
savo gyvenimų pašvenčia mū
sų naudai ir Dievo garbei. 

J . K. 

tavernoj, 1859 N. Washtena\v. 

virš $70.00 Šv, Kaz. seserų 
mokyklos sušelpimui. Tai gra 
žus ir garbingas darhas, ver
tas pagyrimo. 

K. Simanavičienė yra labai 
dėkinga visiems, kurie atsi
lankė į tų, parengimą, o ypa
tingai dėkinga tiems, kurie 

-prisidėjo dovanomis ir darbu 
prie minėto parerigimo. 

Visi dalyviai /buvo labai 
patenkinti, nes buvo gerai pa
vaišinti ir linksmai praleido I 
šventadienio tpopietį. Būtų j 2 4 2 3 W e s t 6 4 t h S t . 
malonu matyti, kad ir dau- L 
giau atsirastų tokių darbščių , _, 
moterų ir pasektų jos d ^ t ą r 

pavyzdį. Dalyws 

DISTRIBUTOR 
OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

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

Urmo (wliolesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės DUS NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

Tel. Hemlock 6240 

ANT PIRMU MORGIČIU * ; i | Į I K * 
PINIGAI AptlrausU iki $5,000 per IVdoral Savinas aiul I,oan Insurance 

Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

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

JOHN P A K E I J , Seeretary 

^ 

NEPAMIRŠKITE 

šeštadienį, balandžio 27 d., ei
dami gulti pasukti laikrodžius 
viena valanda pirmyn, nes 
nuo sekmadienio Chicagoj pra 
sideda "dienos taupymo'' lai
kas. Šis paprotys Clucagoj 
gyvuoja jau 24 metai. 

• vv.v..:-;•*.:. , . : • . . - * - -. ..v,-.-:••:-:•:: 

""iiiaiplTffl KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE ANO LOANS 

Statau visokios rusi's naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimą 
(Išgaunu geriausį atlyginimų k. 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų).. Darau 
paskolas ant naujų ir senų namu, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo K iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

.J 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

TAKSĮĮ BILOS UŽ 1939 
M, BUS IŠSIŲSTOS 
GEGUŽĖS 1 0 , 

Šiuo laiku beveik visos 
1939 m. taksų bilos už neju-
domajį turty jau išsiųstos ir 
likusios bus išsiųstos iki ge
gužes 1 dienos. 

- ::W.:: i M 

sdqXu^uuid JČUĮIAVOU j -g y s^LauiiBi 'm ££ 'u-iioa^; AŪJJ 
Detroit, ilicli. (Acme telepliotoį 

Tai vra geHausl ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš-
tobiiiiiiti, i i i i iemintos kainos, h n g v i išniokėjiniąi, teisingas P"""™.1" 
mas. Turime daugybe v a į o t ų automobilių, vcUausios mados, prici 
motuis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL Ū K E US" 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - QUAUTY MEATS 

MĖSOS IŠVEZIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Dfeug metti patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje f 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

6 6 3 5 So. Rockvvell Street 
Grovehil l 0 3 1 8 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

liKMGTAlS IAMOECJ1MAI1 

Barskis Furn i tu re House, Inc. 
'TUM H U M I O F f i l i rURNITL-RK" BINCBI I t M 

1748-50 W. 47th S L Phone Yards 5069 
•v V 
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Pamaldos už Motitų 
Mariję, GS.G, Šv. 
Kryžiaus Ligoninėje 

Rytoj 8:30 ryte bus iškil
mingos pamaldos už Motiną 
Marija, C.S.C. 6v. Kryžiaus 
ligonines koplyčioje. &v. Mi
šias laikys kun. J . Matu l io 
nis, MIC, asistuos diakonu 
kun. M. Jodka, MIC., subtiia-
konu kun. B. Vitkus, M.I.C. 
Pamaldose dalvvaus šv . Krv-
žiaus ligonines daktarai , slau
ges, seserys ir ligoniai. 

P R l t T B T S 

Kun. V. Čemauskas 
Sunkiai Serga 

Kun. Viktors Čemauskas, 
Visų Šventųjų par. vikaras, 
pavojingai serga ir randasi 
ligoninėje. I r jeigu neis go-
ryn, teks pasiduoti operacijai. 

Parapijonys ir draugai lin-
kia kun. Viktorui kuo grei
čiausiai pasveikti. 

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes 

Ateinastį sekmadienį, oa-
landžio 28 d. Rožių ir Lelijų 
Moterų klubas rengia vaka-

Parengimai 
Draugystė ^v. Pranciško.* 

dalintos du sykiu p o $5.0C. DIDIJAOI 
Laimėjimas bus per vajaus •nlflAOI 
vakarą. 

O 

ra, kurio t ikslai yra sušelpti į 
landžio 28 d., Pradžia 2 vai 

Vilniaus pavargėlius, š i s klu-' S~*~ " S S K — " ' 
bas dažnai dalyvauja Įvairino-

Rimionkos ren<na "baneo par ^ , . , . v. 
t v " T?« u- rm, , VT • Dūr s>"k* kviečiame visu? 
*y -Kauburių na;ue, 5916 So -, i • 
Arfp<Jn« A ^ f i , l l l l*u geradarius atsilankyti it 
ArteMan Ave., sekmad., ba 

se parengimuose, nes turi daug 
gabių ir veiklių moterų. Ne-
seniai vietiniai labdariai tu
rėjo sėkminga vakarą, nei: 
klūbietės gražiai pasidarbavo 
ir atliko įdomią programa. 
Vilniaus vakarui ypatingai 
graži programa yra. ruošiama. 

'po pietų. Bus vaišinami kavf 
ir keksais. Bus daug gražii 
dovanų. Kviečia komisija, V 
Raubūnienė, Jasulaitiene, K 
Laurinas, Lukošienė, Kataus 
kienė, Belanskleuė. S. K 

Chicago Heights 
Ž i n i o s 

Bal. 14 dieną mūsų bažny
čioj baigėsi vienos savaitės 
misijos, kurias vedė Tėvas Sil 
vius Šveikauskas, pasijonis-
tas. Gerb. misijonierius savo 
gražiais pamokslais sutraukė 
daug klausytojų kaip lietuvių 
kalboje, ta ip i r anglų. 

Šį sekm., bal. 28 d., bus pa
rapijos balius, paskutinis to 
sezono, "Dayl ight Savi ng 
Time Dance,M parapijos sve
tainėj. Gegužes mėnesyj jau 
išeisime ant tyro oro — ren
giamės prie pikniko parapijos 
kieme. 

Už a. a. Motinos Marijos 
sielų mūsų bažnyčioj jau at
laikyta keletas šv. Mišių. Yra 
jų ir daugiau užsakyta. Di
džiai Gerb. Motinėlės Marijos 

Illinois universitete Moti
nos Dienos iškilmėms išrink
ta karalienė — Peggy L. Lau-
ghlin iš Vineland, N. J . (Ac-
me telephoto). 

WEST SIDE. - šv. Kaži 
miero Akad. I?5m. 10 skyr 
vajus įvyks ba!. 28 d., sekm. 
Aušros VartiĮ parap. s vėtai 
nėj. Įžanga tiktai 35c Pra 
džia 7 vai. vak. 

Nuoširdžiai kviečiame visufc 
atsilankyti į šį vajaus vaka 

turėti halaml. 28 d. mintyje 
Užtikriname, kad atsilankę 
nesigailėsite ir linksmai lai
ką praleisite i r sykiu parau
site Šv. Kazimiero vienuoly-
m;.. Lauksime visų. 

M. DobroValskiene, pirai. 

IŠVAŽIAVIMAS 
&j sekmadieni, balandžio 2/ 

d., viename gražiausių Chiea 
gos lietuviu sode, Vytauti 
Daržo, j vyksta pirmasis šių 
metų piknikas. 

< 

Penktadienis, oaland 26, 19V. 

VYČIAI IŠVAŽIUOJA 
9:00 VAL. 

Rytoj, balandžio 27 d., Lie 
tuvos Vyčiu Apskr. Choras i* 
vyksta j Detroit, Mieh. 

Bušai sustos prie "Drau
g o " raštinės, 2334 So. Oak-

Pagerbsime 
Kun. S. Valuckę 

šios va-

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopa ren
gia puikų vakarų 4 - "Su r -
prise vakarę,". 

Tas supryzas bus 
mui mūsų kuopos dv 
do kun.. Stanislovo Malucko, 
nes sekmadienį, balandžio 28 
d. supuola jo gimhrto diena, 
o gegužėj jo vardines. Ta pro
ga sajungietės'i 'engia dvasios 
vadui pagerbimų. Sekm., bal. 
28 d.. 6 vai. vak., parapijos 

Po šaunaus margučių vaka 
ro, kuris puikiai pavyko ir 
geroko pelno padarė parapi
jai, aštuoniolikiečiai pradeda- * - »,-« - . — 
kalbėti apie parapijos pikni-! r ^ B u s £ r a ž i vaikučių prog 
ką, kuris įvyks birželio 2 d. ™° ™ 1 ™ ; ° ' ~ K m i ™ " 
Vytauto darže. Nors dar daug 
laiko, bet organizuojama dar
bininkai, š ia is metais parapi
ja mini savo 40 metus i r to
dėl visus parapijos parengi
mus stengiamasi padaryti tik 
rai jubiliejiniais. 

Susir inkimai 

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskričio sekantis susirinki
mas įvyks balandžio 2G d. S 
valandų vakare, Marąuette 
Park, Gimimo Šv. Panelės pa
rapijos svetainėje, 6810 So. 
Washtenaw ave. Prašome na
rių skaitlingai dalyvauti, nes 

l ikmka rengia dienraštis ley Ave.; išvažiuos 9. v. rvto 
Draugas . " Piknike laukiamai ,Visi choro nariai prašomi* 

Įfagg žmonių. laiku atvvkti. 

C L A S S I F I E D 
DIDELIS BARGEHA8 

3 namai; 2 bizniavi; poroj vietoj 
Norima greitu U t t u parduoti. sgt 
sauKlte. A. Semež& 2225 SOHIII 
L«avltt Street, tol. CA.\al 0915 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui mažas medinis namas. 

v
e t a ' p o

x * kambarius. Gerame stol vjje. Atsišaukite: 
4118 South Maplewootl Avcnue 

rama, vaikučiai gražiai sesu ( y r a d a u g s v a r b i u r e i k a ] ų | PARDAVIMUI LOTAS 

eių išmokyti, savo gabumai* i tart i . Valdvbal ^ T l J ^ ™ ™ ~ 

Praeitą savaitę įvyko iškil
mingos laidotuves a. a. Mor-

pagerbi-1 t o s Kraujaiienės. Ilgos i r sun-
.„• Ikios ligos prislėgta jau ji bu

vo besitaisanti, bet vėliau vel 
atkri to ir turėjo skirtis 'su 
šiuo pasauliu. Velione buvo 
žinoma kaipo ge r a katalike, 
šeimos motina ir gražaus bū-

svetainej bus gardi vakarie
ne ir turt inga programa. Pro
gramą išpildys varg. muz. V. 
Daukša su choro nariais. Yra 
pakviestų celebranto draugu 
kalbėtojų. 

Daug darbuojasi vakaro pa 
rengimui: M. Sudeikienė, se
sutės C. S. Bartkaitės, San

do moteriškė. Todėl neįmesta-1 - .. - - -
bu, kad jos laidotuvėse tiek b ū t l * sėkmingas ir visus 
daug žmonių dalyvavo. Para
pijos darbuotojos pasiges uo
lios parapijos reikalų Tėmė> 
jos. 

šermenyse ir laidotuvėse daly; dargaite, S. Mickūnienė, O 
vavo daug žmonių ir iš Chi
cago Heights, nes jos bran
gi, kilni asmenybė patraukė 

Sriubienė, V. Bucnienė ir S 
ŠKmkitMč. Kviečiame visus 
atsilankyti, ypač, kun. S. Va 

visus lietuvius, nežiūrint kur- h u . k o draugus ir priet'elius, 
jie gyventų 

'%ttf 
« f* ' 

Sąjungietej pasveikti. 

Nelaimingas įvykis ištiko 
parap. zakristijoną Antaną 
Butkų. Besidarbuodamas savo 
name užgavo akį. J a u savaitė, 
kaip randasi ligoninėje, kur 
teko perkentėti skaudži a ope
raciją. Tačiau jau eina geryn 
ir yra viltis, kad akis bus iš
gelbėta. Linkime jam greit 

čių išmokyti, savo gabumai.-
palinksmins ir visi gardžiai 
prisijuoksite. Po programos 
bu£ "Spr ing Po lka" šokiai ir 
smagiai pasišoksite prie ge
ros muzikos. Muzikantai bus 
iš Marąuette Parko. Taipgi 
bus skanių užkandžių ir gė
rimų. 

Komisija i r darbininkes se
kančios: K. Šliogerienė, E. 
Motuzienė, V. Kerpauskiene, 
V. Glebauskienė, V. Jusevi-
(čienč, K. Zaurienė, E. Karla-
vičienė, K. Urbonienė, M. Ai-
tutienė, M. Masilionienė. Ko
misija ir darbininkės labai 
'stengiasi, kad vajaus vakaras 

sve
čius pavaišinti. 

Per pirm. M. Dobrovalskie-
nę, Leading Laundry savinin

kas paaukojo $10.00 knygu
čių išlaimėjimui. Dovanos pa 

Skubinkit, Skubinkit! 
GAUTI VARTOTŲ MAŠI

NŲ BARGENUS 

1939 Chevrolet $465. 
1939 Plymouth . . . . . . . $495. 

Taipgi' 100 įvairių kitų 

Mutual Auto Sales 
2654 W. MADISON ST. 

Chicag-o, Illinois 

Ja.man Ave. Kam reikalingas toka 
S i . a t s i š a u k i t e tu<>jau. P a d u o s i u 
^319 So. Campbell Avenuo, Chicago 

PARDAVOIUI NAMAS 
2 fletų namas: 6-6 kam b. su 2 karu 
graradžiu; pečiais apšildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3.650. Randasi ant 
Laflin grat. arti 65tos. 

NORMAN GEVER A CO.. Inc. 
6311 Soulh Ashland Avenue 

Tel. Rcpubllc 2030. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namu Grindis 

"DUSTLE88 FIX)OR SANDIXG" 
Apkainavimas Pykai — 

15 Metų Patjrrimo 
Darbas G va rantuotas 

D€l Specialių Sąlyg-ų 
Saukite Dabar 

COMPIiirTE FlyOOR SERVICE 
'l'cltfonas Normai 4799 

MARQIETTE PARKO APYLIN. 
KftJ 8 cottagrial nuo $1600.00 Lr aukščiau. 

15 bungalows nuo $3500.00 ir au-

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir aukščiau. 
18 keturflačlu nuo $9500.00 lr aukščiau. 
Taipgrl statome naujus namus •" 

taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjinjų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, dideliu ir niažu netoli Chi
cagos. Kas ka turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės paa 

P. RUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. RorMibllc S71S 
Vakarais Prospcct 0176. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

f ©stuvom. Krikštynom lr Kito 
klem Bankletam suteikiam F« 

tarDarlm*. 

Linksma* Patarnavimas TlaieuM 

750 W. 31st Streei 
A. A. NORKUS, Mv. 

Tel. Victory 9670 

mm 

PARDAVTUfTJI 
Parduodu duonos kepykla, su namu, 
arba vien tik biznj. Biznis išdirbtas 
per Ugrus metus. Priežastis pardavi- -*. - « « n m r . 
mo — senatvė. . Savininkas apleidžia Chicagrą, J I I 

i 2803 So. Fmerald Ave.. Ch'cagro, n i l - | dienų turi būti parduotas bungalow 
I nois, telefonas Cahimct 4959 , 6832 S. Mapiewood Ave.; 6 po f 

• kambarius. Šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave./ 1 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio. 2 garadžiai, ren-
dos į mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisinga, pasiulijimą, su 
mažu jmokAiimu. C. P. Šimoniškis. 
manaecr, 6921 S. Western Ave., te l 
Republic 3713. Namų telefonas — 
Prospcot 0176. 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui S-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lan-
«*!««. 2RRO Routh W»Hao«» Ktr+**t 

PARDAVIMUI tJKIS 
160 akerų; 90 akerų dirbamos; 11 
budininkų. Tuščia vieta; parduoda
ma už $63.00 už akera. Jei norite 
mažiau žem&s, gralite pirkti 40 arba 
80 akerų. Didelis vasarinis rezortas. 
Gera vieta. Žmogrus grali padaryti 
g-erų gyvenimą, bet aš per senas ir 
negaliu dirbti. Cash kaina $10,000. 
Mr. John Schultz. Box 46, Route 1. 

Trons. Miohig-an 

PARDAVIMUI NAMAS 
Turime parduoti naujai perdirbta 
5 kambarių cottage. Karštu vande-

1 niu apšildomas. Prieinama kaina. **" "l\..V*su 

Asišaukite 2117 West 23rd Street; Pasui Ujimas 
Chicago. s o , ' c i 1 

RENl>ON OFISAS 
3243 S. Halsted St. — tinkamai 
profesionalui, grožio salionui, priė
mimo kambariui: apšildomas: ištai
sysime. Renda $20.00 i mėn., t e i 
RANdoĮph 3072. 

'AMERIKOS 0GARETAI 

Listen to 

PALAMDECH'S 
rOGOSLAV-AMERICAN 

RADI0 BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 
STATION W H I P 

1480 Kilocycles 
(First Station on Your DiaJ) 

A n n o u n c e d i n E n g l i s h 
Featuring a Program of 

GUSSIGAL AND FOLK MUSIC 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

PARDAVOnJI ŪKIS 

60 akerų ūkis, perą žemė ir bu-
dinkai. Randasi Elenon, Mieh., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeni 3251 So. Emerald 
Ave,, PTiimęo. Tll Tel Viotnrv 41 SI 

REEKALINGA MOTERIS , 
Reikalinga moteris norinti užsi

dirbti ekstra pinig-ų. NepapraetaB 
— ' Lengvas darbaa. Nėra 

Nieko nereikia Jnešti. 
Uždarbis maždaug S25.00 į sava i te^ 

Saukite: Mr. J. O'Rfe 
Republic 6618 

Dabar ir Lengviausi Atidaryt 
Remkite Lietuviškę 

Žydukę 

rik nupieškite ta raudo
nija juostele viršuj nuo 

pakelio... 
Juostelė nusianč't ivY-r<k 

virSn — n#>rniai»na dvi 
eiles CeUo^hane... 

Matykite OLD GOLD'S Nauja 
"ZlP-raP" Pakeli! 

D AnVTGl'BINKTTE savo rūkymo smagumus su tikrai 
• švlHUais cUraetais — tikrai patogiam pakely. Old 
Gold ne vien kad duoda jums puikiausj tabaką koki tik 
pinigai gali nupirkti, bet lr dvigubai užantspauduoja jų 
Šviežu skenj lr kvapą su 3 eilčm Cellophane vietoj vie
no. Ir dabar tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro 
dvigubai greičiau! Pabandykite "Zip-Top" pakel} labiau 
sušvelnintu Old Golds šiandien — bet kurioj cigaretų 
krautuvėje. 

Viršūs nusiima. Svaras! Da 
Dar Ąmenios šviežiausi cigare-

-?a ' " lengviausi atidaryti! 

Jįįgubas 
^Mophane 
Atsidaro 

2 B t t * s »J i 

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

8RIDGEP0RT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F . Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai. 

NATHAN 
KANTEK 

MUTUAL 
LIQUOR 

C O . 

"VVholesale 
4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
STMANO DAUKANTO FEDERAL 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ren. J. Kaz-anaii^kas. Raitininką? 

PARDAVl^fUI NAMAS 

2 fletų namas, po 6 kambarius. Ge- , 4 r ,Pt iT am XT ^ *• 
rame stovyje. 2 kart, garadžius. Alie- tus lotas-' V!L£Z*SS!U ju apšildomas. Tiktai tK Rnn nn Af«n l u « "otas. kampas; $10.000. ju apšildomas. Tiktai $8.500 00 Atsi 
šaukite: 6429 South Koltn Street 

PAIEŠKO VIETOS 
Vargonininkas paieško vietos. Tu

ri perą balsn; darbštus koncertų 
surengime. Kuriam iš grerb. klebo
nu rpikalinpa, kreinkites } "Drau-
pras," 2334 So. Oakley Ave., Chica
go, III. 13ox BN 368. 

PVRDAVnfFT NAMAI 
3IARQrETTE P A R K E 

4 fletų mijrinis namas su mūri
niu guradžiu; kampas; naujas 
$13.000. 

4 fletų, arti Marąuette Park, pla-
Naujas 4 fletų namas; octairon 

front; bunpalow stogas. 50 p5dų 
lotas; mūrinis garadžius; tik 10 
metų senumo $11.350. 

8 fletų kampinis mūrinis namas, 
mSnepine renda $318.00. Kaina tik
tai $16.500. 

Turime visokiu mažų ir didesnių 
namų. Parduodame pigiai ir mai
nome. Taipgi darome paskolas be 
komišino ir f»nt 4<%. Teisingas pa-
tarnav'mas užtikrintas 

Cha<*. Frnioh. rrrmikas) 
2500 W. OSrd St. 
Tol. Prosneot 6025 

Rytmetj ir vakarais 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta pu
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 5883. 

Rea. — ENGlewood 5840., 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas prie mažos 
ūkės — singelis ar našlys. Turi mo
kėti vairuoti trokg.. Pagyvenimas ir 
mokestis. Atsišaukit: 3658 Wes! 
1111h Street, tel. Beverly 0231, 

P A R D A V I M O 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 j partnerius. 2301 South 
Leavitt Street. Chieago. 

PAIEŠKAU PUSININKO 
Paieškau pusininko prie išdirbystės 
biznio, kuris galėtu vesti prekyba j JĮJJJJ?" S!!11^ j r e n 5 t a s tavernas pa-
visoje valstijoje; taipgi mote.rs, naš- **"-* 
lės ar merginos, kiek suprantanti 
angliškai ir norinti likti savininke. 

I Esu vienas ir sunku vienam biznj 
' tvarkvti. Rašykite arftrašu: 

Snoeialtv Mfe. and Sales, ,R.R. 1, 
West 87th St„ Oak Lawn, Dlinoi." 

I PARDAA^OnTI BIZNIS 
IGrosern? ir bučern§, kampinis na
mas; kaina prieinama; renda žema. 
Pilnas ir geras stakas. Gera proga 
lietuviui. Atsišaukite laišku: 
"Drangas". 2334 So. Oskley Ave., 
Chicago. IBL Box No. SS451. 

RENDON TA\ r ERNAS 
n pilnai į _ _ 

tikimui žmogui. Gera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
Biznis gerai išdirbtas. Atsišaukite I 
savininką: 2257 Wes* 23rd Place, 
trečias aukštas. 

RENDON 7 DIDEIil KAMBARIAI 
ant antro aukšto; naujai išdekoruo-
ti; gražioj vietoj; prie gero kelio; 
labai žema kaina. 

11116 South SiKiulding Street 
Tel. Cedanrest 2933 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

Jr 

r. LorlUvdOBk • 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE'S 
Archer & Keane Avės., Justice, 111. 

Blatz Pilsener ir Blatz Old Eeidelbvrg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 

Spring Frolic Party Šeštad.. Bal. 27, 1940 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

# . 

j Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nno 1 Dieno*. 
1 TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS - #325,000.00 
Dabar mokam 3Vfc% už pe-

detns pinigus. Duodam pa-
| skalas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOOIATIOIT 

OP CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Prea, 

Cbartered by U. 8. Government 
8AVTNOS FEDERALLT 

INSURBD 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki S p. n. Tre6tad.: 9 Iki UrOO p. fieštad.: 9 iki 8;00 T. T. 


