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TRUMPAI 
Rašo A. Skirtas 

Trupat į ekonomijos. Prieš 
1921 metus visi turtuoliai va
žiuodavo numirti į Floridą. 
Mat, ten valstybe neturėjo jo 
kių paveldėjimo mokesčių, 
i r tuo būdu patraukdavo mi
lijonus kapitalo. Tuo tarpu 
kitose valstybėse buvo pavel
dėjimo labai aukšti mokes
čiai. 

Artėja lemiamos kautynės Belgijoje 

1921 m. federalinė valdžia 
išleidžia visoms valstybėms 
privalomą paveldėjimo mo
kesčių įstatymą. Tuo įstaty
mu federalinė valdžia paima 
visas paveldėjimo mokesčių 
pajamas, bet grąžina 80% tų 
sumų tams valstybėms, kur 
veikia paveldėjimų mokesčių 
įstatymai. Vargše Florida 
pralošė! 

RATIFIKUOTA 
AMERIKOS VIENUOLĖ 
MOTINA DUGHESNE 

V A T I K A I S , geg. 13. — 
Įspūdingomis ir žavingomis iš 
kilmėmis vakar Šv. Petro ba
zilikoje Šventasis Tėvas Pijus 
XI I beatifikavo motiną Filipi
nų Rožę Duchesne, Švč. Jė
zaus Širdies draugijos įnešėją 
J . A. Valstybėse 1818 metais. 

Iškilmėse buvo nepaprastai 
gausingas $kinčiųjų suplūdi-
mas. Dalyvavo visi Romoje gy 
veną kardinolai. Buvo daug 
vyskupų ir prelatų. Motina 
Duchesne gimusi Prancūzijo
je. 

VOKIEČIAI NELAISVĖN 
PAĖMĘ 18,000 OLANDŲ 

Italijoje riaušės prieš 
santarvę - britus, prancūzus 

SU BRITŲ ARMIJĄ, Bei-. BERLYNAS. — DNB (vokie 
gijoj, geg. 13. — Rytiniais 
Belgijos pasieniais vyksta 

čių oficiali žinių agentūra) 
praneša, kad vokiečiai paėmė 

kruvinos belgų kovos su besi- nelaisvėn 18,000 olandų karių. 

Šiandien socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime tur i Žemėlapis vakarinio karo fronto Europoje. Čia nužymė-
svarbią role sąjungos ir uni- tos vietos, kur vokiečiai susimetė žaibišku greičiu veržtis. 
jos. Kovoja organizuoti ir Y r a žinių, kad jų greičiui užtaisomi stabdžiai. 
, , , . . . j i • • i_ • v (Acme telephoto) 
darbdaviai ir darbininkai uz 
savo ekonominį gerbūvį. Pie
no vežikams sumažina atlygi
nimą, j ie organizuotai išeina 
į streiką ir darbdaviai tur i su 
jais skaitytis, turi nusileisti. 

Amerikos tautinis darbinin
kų susiorganizavimas prasidė
jo 1850 metate Philaderphijoj. 
Pirmieji susiorganizavo į uni
ją spaustuvininkai. Po to iki 
1870 m. jau buvo suorganizuo 
tos visų svarbesnių darbo ša-į 
kų unijos. 

VOKIEČIAI ĮSPĖJA 
OLANDUS IR BELGUS 
BERLYNAS, geg. 13. — Įsi-

veržusieji Olandijon į r Belgi-
jon naciai paskelbė įspėjimą 
olandams ir belgams, kad nie 
ku būdu ginklais neSipriešin- kimąi. 
tų vokiečių karo mašinai. 
Priešingai gi visi iki vieno be 
mažiausio pasigailėjimo bus 
išnaikinti. 

Naciai taip atsiliepia į civi
linius. O abiejų šalių kariš
kiams pataria*mesti ginklus. 
Sako, tai padaryti , yra apri

botas laikas. Girdi, jei nebus 
klausoma, kariškiai tegul ne
kaltina vokiečių, patys bus 
atsakingi už savo skaudų li-

Viskas apkrauta mokes
čiais, net dovanos taksuoja-
mos kaip asmens pajamos. 
Kai kurie turtuoliai, norėda
mi išvengti perleidimo nema- VOKIEČIAMS TENKA 
žų mokesčių, tiesiog nuosavy- DAUG MAISTO, ŽIBALO 
be - d o v a n o j a - giminėms. KaĮ W A S H I N G T O N geg. 13. -
pitalo prieauglius mokesčiais* &novįii pa S a k oja , kad vokie-
apkraujamas nuo 66 90%. * i a i l l z i m d a m i D a n i j a i r N o r . 

OLANDAI PRIPAŽĮSTA 
VOKIEČIŲ PAŽANGĄ 

AMSTERDAMAS, geg. 13. 
— Olandai kovoja dviem fron 
tais — su vokiečių kariuome
ne karo frontuose ir su išdavi 
kais ir parašiutininkais mies
tuose ir provincijoje. 

Olandų autoritetai pripa
žįsta, kad vokiečių divizijos 
jau persimetusios per Maas ir 
Yssel upes ir eina pirmyn 
išaaurinėse provincijose. Ryti
niam Brabant olandams pran
cūzai padeda kovoti su užpuo
likais. 

Rofterdamo mieste visi gai
srai užgesinti. Vokiečiai pa ra 

Nacių spauda susimetė at
kakliai pulti Anglijos naują 
ministrą pirmininką Churehi- šiutininkai ir išdavikai yra už 
llį i r Prancūzijos premjerą ™ę kai kurias mieste dalis. 
i-. j CH i •• j • Tūkstančiai išdaviku ir sabo-
Keynauda. Sako, jiedviem pa vesta Anglijos i r Prancūzijos 
demokratijas pragaišinti. 

Todėl kai kas smarkiai paki
lusius vertybes popierius mir
dami atiduoda paveldėtojams 
kaipo dovaną. Tuo išvengia
mi aukšti mokesčiai. 

vegiją laimėję sau daug mai
sto, žibalo ir įvairių 
žaliavos. 

rūšių 

Šiandien da r daugiau jiems 
visko tenka Olandijoj ir Be!- v o Pakrančių saugumu, Ita! 
gijoj. Šios užpultosios valsty
bės tur i milijonus galvijų, di 
dėles atsargas įvairių maisto 
produktų ir žibalo krovinius. 

J a u spauda spėlioja, kad 
demokratai 'su savo Naująja 
Dalyba (New Deal) palikę 
trečiam terminui įvesti mo
kesčius ant taupymo. Kokios Kaip ten nebūtų, įsiveržu-
to pasekmės! Pakirstų s tam-[ s ios vokiečių armijos bus so-
biąją pramonę ir prekyba, vi-'* čiai pavalgiusios ir savo ka-
tinėms klasėms numuštų ūpai ro mašinai turės pakankamai 
taupyti, o kar tu sumažintų žibalo. Vokietijai to visa trū-
darbingumą bei produktingu- ksta. 
mą. Didėtų pasyvumas. Iš ki-

EGIPTAS B U O 
ITALIJOS IŠJUDIMO 

CAIRO, Egiptas , geg. 13. 
— Egipto vyriausybė nepap 
rastai susirūpinusi savo ša
lies likimu. Italija seniai ty
ko užgrobti Egiptą. Kai šian 
dien Anglija gyvai užimta sa 

ja gali pasinaudoti tinkama 
proga. 

Egipto vyriausybė tad sku 
biai praplečia ginklavimąsi. 

tos pusės žiūrint, būtų pasie- PRANCŪZIJ0JE UŽDRAU 
ktas lygesnis turtų pasiskirs-* STI SPORTAI 
tymas. ATVIRAM ORE 

LTOKMBURGO VALDOVAI P A R T Ž I L S > &%• 1 3- ~ ?.1" 
PRANCtmJOJE l V l h m ų a P s < r a S a i n u o ™ k *<™ 

NBW YORK geg. 11 — J l a k f m u v y r i a u s y t>ė uždraudė 

Luxemburgo konsulas gen i 
W. H. Hamilton gavo žinią, 
k a d jo atstovaujamos kuni 
gaikštijos valdovai, princesė Čia ir kituose miestuose įsa 
Šarlote ir jos vyras princas ky ta visus teatrus, valgyklas 
Feliksas su šešiais vaikais, ir ki tas viešąsias vietas kas-

LONDONAS, geg. 13. -
Britų karo vadovybė komuni
katu praneša, kad britų ka-
kariuomenė Belgijoje keliose 
vietose padarė kontaktą su 
vokiečiais ir juos išblaškė. 

tažininkų suimta. 
Britų lakūnai vis dažniau 

pasirodo Olandijos padangėse 
ir puola vokiečių pozicijas. 

ANGLIJOJ VEIKIA 
GHURGHILL KABINETAS 

veržiančiais pirmyn vokie
čiais. Belgai pripažįsta, kad 
jie neturi ganėtinų pajėgų su 
laikyti užpuolikus, kurie pa
laipsniui stumiasi pirmyn. Bet 
sulaiko tiek, kad duoti progos 
pagalbon atvykti britų ir 
prancūzų divizijoms. 

Artėja laikas, kai Briuselio 
ir Waterloo apylinkėse — pla 
čiose lygumose, susirems dvi 
galingosios armijos: belgų, 
prancūzų ir britų su vokie
čiais. 

Žinovai kalba, kad įvyks di
džiausios šiame kare kauty
nės. Sakoma, jos bus lemia
mosios. Paaiškės, ar vokiečių 
veržimasis bus sulaikytas, a r 
santarvės jėgoms bus lemta 
suklupti. Kur i pusė laimės 

Paimtas dar ir olandu 
rolas su štabu. 

gene-

ROMA. — Fašistų spaudos 
sukurstyti italai čia ir kituo
se miestuose sukėlė riaušes 
prieš santarvę. Kai kur prieš 
riaušininkus iššaukta kariuo
menė. 

PARYŽIUS. — Olandai, 
belgai, britai ir prancūzai nuo 

tai pusei bus atlikta karą lai- « e& 1 0 d- n u m u ^ a P i e 4 0 ° 
mėti pradžia. Laimėjusieji i™kie6ių lėktuvų. 
kautynes smogs toliau ir 
seks kruviniausios skerdynės. 

VOKIEČIU ARMIJA 
LAUŽIAS PER BELGU 
OLANDU UNIJAS 
BERLYNAS, geg. 13. - Vo

kiečių karo vadovybė skelbia, 
kad vokiečių armijos Olandi
joj, ir Belgijoj visais fron
tais pažangiuoja ir tikisi ar
timiausiomis dienomis apny-
kti abu kraštus. 

Praneša, kad vokiečiai jau 
užėmę visą šiaurinę Olandijos 
dalį. Pasiekusi Harlingen, iš 
kur eina svarbiausias kelias į 
Amsterdamą. 

Be to, praneša, kad jau o-
kupuotas visas Luxemburgas, 
o belgų garsi tvirtovė Liege, 
sako, apsupta. Taip pat vie-

BERLYNAS. — Hitlerio dij tomis jau persimetę per Al-
vizijos šiandien atnaujino puo, berto perkasą ir kyliu pasuka 
limus prieš prancūzų Magi- belgų sostinės Briuselio link. 
noto liniją šalia Luxemburgo. Liege tvirtovės apylinkėse vo 

kiečiai sakosi prasilaužę per 
pirmąją ir antrąją belgų ap
sigynimo linijas. 

Naciai viliasi, kad jie grei
tai užims Olandijos ir Belgi
jos pakrantes. Tenai ras, ar
ba įsitaisys, puikius airpor-
tus, iš kurių į Angliją bus 
mažas tolis. Tada anglija pa-

PARYŽIUS. - P r a n c ū z i j o s s i j u s • * " * * « * skaudžioj po-

BERLYNAS. — Pranešta, 
kad vokiečiai jau paėmę Bel
gijos tvirtovę Liege. 

. 

karo ministras Daladieris iš-
Santarvės armijų vadai pir ^ o Belgijos frontan ir ten 

mą kartą susiduria su nepap- m a t e* i su belgų karalium. 
rastai rimtu užsimojimu. 

STOKHOLMAS. — Norve
gų telegrafų agentūra prane
ša, kad Narviko pakrantėse 
nuskandinta keli vokiečių tran 
sportai su kariuomene. 

zicijoj. I r tuo būdu bus pri
versta pasiduoti Vokietijos 
sąlygoms. . . . 

KAS PASTŪMĖ HITLERĮ 
Į PAVOJINGĄ ŽYGĮ 

PARYŽIUS, geg. 11. — 
Hitlerio paskutinis žygis yra 
tikrai jam pačiam pavojinv 

BASELIS , Šveicarija. — T r , . ... -, . i r . 
> d gas. Vokietija dar neajpsidir-

K r a f i t o a P s a u S a i P l u k t i »e b ū g i m N o r v e g i j a < 0 čia nau-
šiaurinės Prancūzijos link. t i k V1S1 s v e i k l v > ' r a i l k l 6 0 m - jas Hitlerio susimetimas prieš 
Plentais žmonių plūdimas ap ! a m ž -> b e t d a r m o t e i T s i r v a i ' Olandiją ir Belgiją. Juk tuo 
sunkintas. Turi pasirinkti ki- j k a L būdu atidaromas vakarinis 

LONDONAS, geg. 13. — j tus kelius — vieškelius. Plen-| , frontas santarvės valstybėms, 
Naujas Anglijos ministras. tais žygiuoja Belgijon britų 
pirmininkas Winston Chur- ' i r prancūzų divizijos. »' 

BELGAI SKUBOTAI 
APLEIDŽIA BRIUSELĮ 

B R I U S E L I S , geg. 13. — 
Šios belgų sostinės gyvento
jai civiliniai skubotai aplei
džia miestą. Vieni važiuoti, 
daugumas pėsti. Visi traukia 

cbill baierė organizuoti " k a -

LONDONAS. — Anglijon 
su vyru ir vaikais atvyko O-
landijos sosto įpėdinė prince
sė Juliana. Kalbama, kad ir Išsikraustvmas skubotai vy 

rą la imėt i" ministrų k a b i n ę - j k d o m a g > n e s * vokiečių d i v i z i j o s Z ^ ^ ] ^ ^ ^ f Au
tą, kurį šiandien karalius pa- y r a v o s t įk u ž 45 mylių ryti- ' ^ 
tvirtino. niam šone. Premjeras Pierlot 

Kabinetas yra samburinis. j p a r e į š k i a , kad stovis nepap-
Jame dalyvauja visos trys r a s t a i r į m t a s . 

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS BELGAMS IR 

stambiausios britų parti jos;Į p r e m j e r a s toliau pareiškia, !
 0 L A N D A M S 

konservatoriai, darbiečiai ir k a d ^ \ m kariuomenė atkak-
liberalai. j į a i g į n a s į Liege tvirtovės a-

Kabinete yra ir buvęs nd- p y l i n k € 8 e & išilgai Alberto „ „ _ r , 
nistras pirmininkas Chamber į r k a s 0 y y k s t a nenutraukia- j Ipasiuntė po 100,000 dol. Bei- ffitlerį fid desperatiško žygio 

WASHINGTON, geg. 13. -
Amerikos Raudonasis Kryžius 

lainas. Bet nėra Lloyd George, 
liberalo. 

Rumunija griebias daugiau 
i v ^ • 

gausingus žmonių susirinki
mus, įvairių rūšių sportus at
viram ore. 

1 

Vietomis dideli ' f iM" i r Olandijai kariškių ir 
plotai nukloti vokiečių lavo- civilinių šelpimui. Be to nus-

prendė šiems kraštams pa
siųsti 100 ambulatorijų (am-
bulansų). 

kurios deniai ieškojo priemo
nių įsiveržti Vokietijon. Žmo
niškumo sumetimais prancū
zai su britais nenorėjo savo 
žygių pradėti Belgijos ir Olan 
dijos teritorijomis. 

Dabar Hitleris atlapai ati
darė vakarinį frontą ir tikisi 
sutriuškinti savo priešus. Bet 
tai klausimas, kas kai galės 
sutriuškinti. 

Stebėtojai sprendžia, kad 

mi musiai. 

nais. 

N E W YORK, geg. 13. -
Belgų vyriausybė per savo] ^ ^ ^ 

generalini konsulą pakvietė ^ K S T A K O I A I VOKIEČIŲ 
Amerikoj gyvenančius jau
nus belgus registruotis karo 

saugumo priemonių Kraštui 
BUKAREŠTAS, geg. 1 3 . - - jėgos. Rumunijoj ko pana-

Rumunijos karalius, atsižvelg šaus dar nebūta. 
damas į karo plitimą Europo | Seniau buvo kalbama, kad. tarnybai Belgijoje. Ypač pa-| 
je, per tvarkė ministrų kabi-, kabinetan bus priimtas ir ge-į geidautini karo veteranai. kitų nenuoramų,,, rytinėj An-
netą ir visos šalies saugumo j ležinės part i jas organizacijos* ' ! g ] ii°J s u i m t a i r i n t e r n u ° t a 

BERLYNAS, geg. 13. - - daugiau kaip 3,000 vokiečių 
DNB praneša, kad Olandijos ir austrų, kurie iki šioliai 

LONDONAS, geg. 13. -
Kad apsisaugoti nuo šnipų ir 

imtis privertė nacių užgrob
tuose kraštuose gyventojų re 
voliucinis sąjūdis ir pačioj 
Vokietijoj nerimas. Tas reiš-

ikiasi dėl aršėjančio gyveni-
' 1110. Visur stinga reikalingiau 
sio maisto ir būtinų gyveni
mui dalykų. Tad Hitleris ne
rado kitokios išeities, kaip 
tik bandyti siekti laimės. 

prieš pat vokiečių įsiveržimą dien 11:00 naktį uždaryti. Se 
paspruko į šiaurinę Prancū- niau kai kurios vietos buvo 
« į | . L ; j at idarytos per kiauras naktis, t. y / visos šalies saugumo pa jliu. reikalus. 

ge- atstovas. Bet tas neįvyko. 
Karalius pranešė, kad Ru-

konttolę pavedė vienam 
nerolui Ion Hcuzu. 

HCUZU vra žinomas strate- mun i j a ir toliau laikysis grieJ pakrantėse nacių lakūnai va- laisvai gyveno. mate 
gikas. J a m pavestos oro, lai-jžtojo neutralumo. Vad inas jka r nuskandinę apie 15,000, Kariniai autoritetai emesi siau. 
vyno ir armijos ministerijos, 'saugosis kištis į svetimų ša + ™°- *™«s™rt* ir hom nriemomu Anglijai apsisau- Sa 

ORAS 
CHICAGO SRITIS . — Nu

matomas debesuotumas ir vė-

tonų priešo transportą, ir bom priemonių Anglijai apsisau- Saulė teka 5:30, leidžiasi 
bomis uždegę kitus 6 laivus, goti vokiečių parašiutininkų. 8:02, 
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Bendradarbiams ir koresk jndeniams rastu negražina, 
oi neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčlama tam liks* 
ui pašto ženklu. Redakcija pasilaiko 

trumpinti visus prisiųstus raitus 
iinjas sulig savo nuožiaros. Korespondentų 

)U trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja 
utm uidtllut tarpus pataisymam* 

likos ar asmeniškumų. Pasenusios 
«'Wrestin nededamoa 

vai" galime priminti, kad Amerikos lietu 
vių katalikų duosnumui nėra ribų. Jie pajė
gia suaukoti dideles pinigu sumas visiems 
geriems tikslams: bažnyčioms, vienuolynams, 
mokykloms, labdarybei, ligoninėms. Bet jus, 
ponai komunistų ir tau.ininkų laikraščių re. 
daktcriai. gerai žinote, kad prašantieji aukų 
visuomet pasisako, kam jie jų prašo ir su
rinktieji pinigai sunaudojami tik tam, kam 
yra renkami. Taip yra ir su Vilniaus auko 

Gerai atsakyta.Jas afakymas tinka ir ko-. j - ^ V Y S K . P . B U Č I O Ž O D I S K A T A L I K U 
imistams ir tautininkų "Dirvai', pameg- " \ / A r ^ A i i J t c 

džio j ančiai komunistų spauda. , V A U A M o 

** ^ o ^ r f r t ^ k ^ T A ^ k ^ lietu-' Gailiaus Federacijos siisirinkimas. - J. E. Vysk. 
Bučio mintys Klaipėdos, Vilniaus klausiniais. 
- Vilnius amerikiečiams. - Šv. Sosto ir Lie
tuvos santykiai. - Nauji Lietuvos ateities 
keliai. 

""••M^ttį&tf I 

Gegužes 9 d. įvykusiame A. kėlė koją į Tauragę, kur yra; 
L. R K. Federacijos, Cliiea-j gelež. ir plentų mazgas. ! 
gos apskričio susirinkime tei-! Pirma buvo baimės, kad jie' p w n ™ T " T 1 v tt , !tiktai lietuviai dailininkai. 

-uatar cicmstų ir laisvamanių 

Po Svietą Pasidairius &to*Ą i sstatyti savo kurinius 

* r-1 oi iu y kaluo» prisiunčiamos MUrelkaJatrua. 
tiniered as Second-CUus Maittr March 31, 1916. at 
Chicafo, Illinois Undei the A"t of Marcn 2. 1S7». 

Vietoje Susirūpinimas 

Siaučiant pasauly kumščio jėgai, nebesi-
akaitant su tarptautinėmis su&rtimis, nebe
gerbiant teisingumo ir teisėtumo dėsnių, nė 
•ienos pasaulio valstybes saugumas šiandien 
nėra užtikrintas. 

Tų aiškiai pajuto ir Jungtinių Amerikos 

Amerikos lietuvių visuomenę? 
A. Rakauskas, Fed. pirm. ir' ne. 

APŽVALGA 
• 

Ant Sostines Slenksčio 

sostines perkėlimo į Vilnių; klausimą ir, tarp 
kitko, rašo: • • ' • ' . , . • ' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ".Ministras Pirmininkas; savo laiku yra 
Valstybių vyriausybe, politikai ir net pati I pareiškęs, kad Vilnius faktinaja 'sostine ta** 
visuomenė. Jaučiama, kad, jei ir toliau Eu- Į.tada, kai toms pareigom*.pribręs. Jęigp da 
••••sasa^^a i a A l i i i « k i » I T I • • • • • • Z M — ^1 — . u i — l n - 1 11 — I . - • . • ropos politinis gyvenimas eis .Jwp, kaip lig-
šicl, nėra laisvos nuo karo pavojaus ir Jung
tinės Valstybės. Dar vienas, kitas diktatorių 
laimėjimas ir tie pavojai atsiras visai arti 
Amerikos durų. "• 

Dėl to netenka stebėtis, jei pačioj visuo
menėj kas kart garsiau girdisi balsai didin
ti Amerikos karo laivyną, gerai apginkluoti 
kariuomenę, padidinti ir kariuomenės skai-

Pasiruošimas, ištikro, yra reikalingas. Jei 
Amerika bus gerai prisirengusi gintis, už
puolikai mažiau turės pagundų lies ii tuos 
šio krašto interesus, dėl kurių galėtų kilti 
karas. 

kvotėjas, "Draugo1' red. L. 
Šimutis, Susivienijimo pirm. 

| ir Fed. sekr., dvasios vadai — 
kun. J. Maeiulionis, kun. dr 

K. Baubą - X X Amž." gvildena Lietuvos '£ V a Š k & S ' k u n * * • A l b a v i ' 
i C1US. 

J. E. vysk. P. Būčys, pa, 
sveikinęs katalikiškų organi
zacijų vadus, pasidžiaugė TT. 
Marijonų nuveiktais darbais 
J. Valstybėse, ypač Chicago 
je, i r pareiškė padėką katali
kiškų organizacijų vadams ii 
visuomenei už paramų, aukas 
ir darbų, siekiant bendrų lie
tuviams katalikams tikslų. 

XX. AVCHYC* H O i V U O , r C l l . }J11 U I . 11 UV. 

Susivienijimo vyr. daktaras-' T . . . į į 
fctttt^.. <<n t: >, I T Lietu ?iai turi sunkių prob-kvote.ias, "Drauso*' red. L i , , , ;.l ^ -

Kun. Pijui Andziuliui 70 Metų 
Lietuves Marijonų provincijolas kun. Pi

jus Andrulis sulaukė 70 metų amžiaus. Ka- £1 IT* "T'L T*"*^""• T ° ^ i ^ ~ V 
dangi jo gyvenimas ir d a t f j & ^ m e s i a -ir ' k ° t & r p ! ***& t r < * k i m o ^vend in imas H. 

bar Vyriausybė ryžosi dalį centro įstaigų 
kelti į Vilnių, reiškia laiko ji iš dalies jau 
pribrendusiu vėl parimti tųi didžių, istorinę, 
(Jeležinio Vilko sapne jam apreikštų misijų. 
Mes tikime, kad tuo žygiu bus ne tik pripa
žintas dalinis Vilniaus pasiruošimas, bet kar
tu bus paspartintas pats brendimas. Todėl 
nelaikome per ankstyvu klausima kuris sa
vaime kils to istorinio persikėlimo proga 
kiekvienam lietuviui: o kada pagaliau mes 
turėsime tik vienų sostinę f Jei j tų paklau
siam atsakytų aiškiai ir taikliai užbrėžtas 
planas, mes neabejojame, kad tauta, nepai
sydama visų Europų užgulusio karo slogu
čio, nepaisydama jau nekartų jų užvylusio 
entuziazmo, visomis savo išgalėmis paremtų 
i r nepagailėtų naujų aukų, kurios būtų su
rištos su to plano vykdymu, nes tai juk bus 
per visų mūsų nepriklausomo gyvenimo lai-

kat. organizacijų vadai - dr.' ra geresnė agitacijos prie.no- | r » « » « * « * kaulus šiurpu-., ^ ^ 

šiurpulingų" katorzmnkų ! •,• , .,. . . . l 

• e"Wfl dailininkus, pirmoj vie
toj M. Šileikį, ir jų kurinius 
iš Šakės, Kardo, Piršlio, Dil
gelių ir kitų seniau ėjusių 
laisvamanių ir cicilistų meno 

! žurnalų. Be to, lėšoms sutau
pyti, kad nereiktų katalogo 
spausdinti, surinkti iš beis-
mentų minėtų "žurnalų" jau 
supuvusius komplektus ir pa
dalinti seimo atstovams. 

Toliau savo kalboje J. E. 
vyskupas davė bendra, vaizdų 
1939 m. Lietuvos gyvenime 
svarbiųjų įvykių. Jis nurodė 
Klaipėdos stovį prieš prijungi 
siant prie Vokietijos ir dak.r-
tinį jos tragiškų stovį. Jauni
mas išvarytai į karų, maisto 
produktai atimami, negali pa-1 po praėjusio karo buvo lai-

lemų, kî  daryti' su atbėgę 
liais svetimtaučiais. Bet dai 
liks sunkumų su svetimtau
čiais namų ir žemių savinin 
kai's. Vietiis būtų tik būda* 
— iš jų atpirkti. Kas turi šiek 
tiek santaupų, lai važiuoja į 
Vilnių! 

Dabar visi daug galvoja a-
pie Lietuvos nepriklausomy
bę, apie jos pasonkejimlį. Daui 
gelis mano, kad 22 m. Lietu
vos nepriklausomybe uuvo tik 
sapnas. Ne, tai ne sapnas, bet 
graži dovana. Jų gavome po 
1914-1918 m. karo. i'er 22 m. 
daug gražių dar/;.; atlikta, bet 
padaryta ne viekas, dėl to 
kad nesutarėm vieni 'su kr 
tais. Dabar raikės eiti kitr 
keliu, nes reik§s c- .̂ipriau įtem
pti savo jėgas, kaip iki šiol. 
Reikės sustiprinti ntpriklau 
somybę. Ta nepiiklausomybv 

gyveninių: katoržninkai "slap 
ta nuo administracijos rašo 
gausybes laiškų politinėms ka
linėms moterims, kurios dar 
mieliau atsako. Ir taip per 
laiškus ne tiktai mylisi, bet ir 
apsiveda — sutaria išėję lais
vėn kartu gyvent" (žodis į 
žodį kaip parašyta šiurpulių 
balsuose.) Visos katoržninkės, 
" nežiūrint jų amžiaus bei 
grožio esti katoržninkų pasi
dalintos." O kadangi katorž-
ninkių visuomet esti mažiau, 
tai jos gali iš trijų ar keturių ! reiĮiejp ,«nt karpeto sėdėti? 
katoržninkų išsirinkti sau niy-i l KAZUKAS: 1M to, kad 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
MOKYTOJA: Dėl ko tau 

platesnei visuomenei, duodame nors ir trum
pų žinių apie jo išeitų kelių. 

Kun. P. Andziulis gimė 1870 m. bal. 14 d. 
Smalinyčioj. Mokėsi Paežerių pradžios mo
kykloj, Misiongevičiaus seminarijoj Suval
kuose, Seinų kunigų seminarijoj ir k. Tarp 
1891 ir 1894 metų tarnavo kariuomenėj. Ku
nigu buvo įSvęstas 1900 metais. Tuo būdu 
šiemet yra ir antras jo jubiliejus — 40 metų 
nuo įšventimo į kunigus. 

Vikariavo kun. P. Andziulis Naumiesty, 
Skriaudiiuose. Silvanavičiuose tarpi unijo.ų, 
kurie rusų valdžios buvo labai persekiojami, 
i r ui dvasines pagalbos jiems teikimų buvo 

Apie Vienuoliy Veiklę 
"Amerika" rašo: ''Tikintiesiems griežtai 

nepalankūs asmenys nepaprastai nepakenčia 
vienuolynų ir jų darbų. -Bet ar kas gali pasi
rodyti kilnesniais darbais, kaip pasiaukoju
sios seselės vienuolės, einančios globoti naš
laičius vaikelius, skubančios slaugyti palie
gusius 'senelius, bėgančios į ligonines? 

"Lietuvoje vienuolių veikla ir labai reikš
minga. Štai, imkime mažų pavyzdį. Švėkšna 
yra nemažas miestelis Žemaitijoje. Jis toli 
nuo susisiekimo su didesniais centrais. Visų 
laikų Švėkšna neturėjo savo ligoninės. Gerai 

valgyti kiek ir ko nori, bei 
kų tau paskiria Hitlerio ūkve
džiai* Verkia klaipėdietis 'lie
tuvninkas' žiūrėdamas į Lie-
tuvų prie naujosios sienos ii 

me o .dabar po šio karo b«us 
proga mums patiens savo ne
priklausomybę pasidaryti. To
dėl turim gerai' orientuotis, 
veikti ir prašyti Dievo ^alai-

įskustas gubernatoriui, bet, neįredžius kai- veikia ir dirba vietos tsavivaįlybė, kitos į-
tes. tik iškeltas į PUipavų, o iš ten 1908 m.; baigos, privatinės ir valdžios, bet niekas 
į Rudasninų. Nuo 1906 m. buvo Veiverių mc- nepajėgė parūpinti gyventojams reikalingos 
kytojų seminarijos kapelionu; su seminarija ligoninės. 
buvo išsikalęs ir į Vilnių, o iš ten į Sovo-
denus ir Charkovo gubernijų grįžo tik 1918 
m. ir įstojo į Marijonų vienuolynų. 

Kun. P. Andziulis tarp 1922 ir 1925 m. 
Amerikoj su misijomis aplankė beveik vi
sas lietuvių parapijas, stiprindamas išeivius 
dvasiškai ir tautiškai. Kaip misijonierius 
ir pamokslininkas pasižymėjo ir grįžęs į Lie 
tuvų. Daug pamokslų turi ir parašęs, feft; 
kol kas dar neišleido. Lietuvon grįžęs buvo 
Marijampolės ir kitų vienuolynų viršininku, 
o dabar yra Lietuvos Marijonų provincijolu. 

tėvynę, leiskit pas savus''. Ti
krai išsiilgs jie mielaširdin-
gosios tėvynės Lietuvos. Mes 
jų neturim smerkti, bet tik 
gailėtis — jie irgi žmonės, jie 
dar gi mūsų tautiečiai. 

Netekę Klaipėdos uosto, 
čiupo visi lietuviai darbu ii 
aukomis statytis naujų uoste, 
gan grynai lietuviškų — tai 
Šventųjų. Pirma į jų iš Dar
bėnų pravedamas geležinkelis, 
prie kurio darbų prisideda 
neapmokamai gimnazistai, stu 

.Ytvyko į Švėkšnų seselės elzbietietės ir! dentai ir inteligentai. Visi, 
pasiryžo įsteigti ligoninę ir Šiandie darbas1 kas tik turėjo laiko, čiupo už 
varumas šuoliais į priekį. Netrukus Švėkšna! kastuvų! Likusiame Baltijos 
turės ligoninę, o žemaičiai amžinai bus de-j 25 km. pajūrio rudže įsireng-
kingi vienuolėms seselėms už nepaprastų dar-j sime su laiku kietu! darbu mo-
bų'\ į derniškiausig. vasarvietę —• 

Palangoj ir vienintelį uostų 
Kas Laimes Karę? 

liūdnai dainuoja; "Leiskit į mos, kad mums pasisektų ne
priklausomybę išbikytį ir su
stiprinti. 

Po paskaitos Federacijos 

Kmajį. , r .-• 
Kašyjiiui meiliškų gromatų, 

tavorščiai, reikia turėti ne tik 
poperos, juodylo, ale ramų, 
vienui vienam, kampų ir už
tektinai čėso. I r visa tai yra 
Lietuvos katorgoj. Tai bent 
katorga! Nors pagarsintų bal-
šavikai, kokiam kaime, ar 
valsčiuj ji randasi I 

Balšavikai žadėjo Rusijų 
"rojum' J žmonėms padaryti, 
o čia Lietuva ėmė ir subytino 
juos. 

CHICAGO, 111. — Per SLA. 
seimų, kuris bus ateinančių 
vasara, žadama surengti me-

<5 

mūsų karpėte yra didelė sky
lė. 

MOKYTOJA: Kodėl vakar 
nebuvai mokykloj! 

KAZUKAS: Negalėjau. Ma 
ma neleido, mat pas mus bu
vo svečių. 

— Aš būčiau labiau paten
kintas, kad mano žmona vie
toj piano mokintusi smuiku 
groti. 

— Kaip kodėl! Juk smuikų 
nesunku išmesti per langų. 

— Šaputi, kam tu gerdamas 
alų užsimerki? 

— Mat, gydytojas man už-

(Tęsinys 3 pusi.) no kurinių paroda. Parodoj draudė žiūrėti į alkoholį. 

— Šventojoj. Žinoma tas dauc 
! pinigo ir darbo atsieis, bet 
Lietuvai būtinai reikalinga. 

Pasekė Komunistus 
"Dirvos' redaktorius, matyti, i i komunis-

tų spaudos gavo inspiracijos užatakuoti Vii 
niaus krašto šelpimui renkančių aukas Fede
racijų. 3avo iniciatyva to gal būt nepajėgęs 
sugalvoti. Hat, dar koletų dienų prieš Dir
vos* paskelbtas nesąmones, vienas komunis
tę dienraštis parašė, kad, girdi, ir kunigai 
renka aukas Vilniaus žmonėms šelpti, bet 
tas aukas jie siunčia per Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centrų. Ir čia pat komunistų dien
raštis pranašauja: "Iadigs Lietuvoje naujų 
klebonijų, vienuolynu, bažnyčių, špitolių'... 
Tautininkų dienraštis 'Vienybe" į tai taip 
atsake: 

'Pranašavimas, rodos, nerankstyvas ir 
perdrasus. Pagaliau galime būti tikri, kad 
fų aukų niekad nebus tiek. kad būtų galima 
daug bainyčių už jas pristatyti''. 

Turime ir džiugių 1939 m 
įvykių. Vilniaus . Į atgavimas 

"Garsas" ražo: "Vokiečiams įsikrausčius 
Danijon ir Norvegijon, kai kas pradėjo ma
nyti, kad karas jau krypsta vokiečių naudai. 
Tuo tarpu dar 'sunku numatyti kada ir kaip 
karas užsibaigs. Juk ir pereito pasaulinio , , . . , . * • • » »•»• • " 
karo pradžioje išrodė, kad vokiečiams sekasi, daugeliui lietuvių ašaras i j 
ir jie išois laimėtojais. Jie lengvai sutriuški-j a k l u isspaūdfi. Bet Vilnių a t ' 
no neutralę Belgija, prie Tannenbergo sumų-1 gavirs, žmonėms ašaros ne-i 
ft| gausingų rusų kariuomene, vėliau okupa-1 dėjo iš abiejų akių: iš vienos,' 
vo didelius Rusijos valdytus plotus, tarp jų kad ne visų Vilniją atgavome, 
ir Lietuvų. Vokiečių zepelinai terorizavo An- kad bolševikams dar pasiliko 

apie 60,000 mūsų brolių; o iš 
r 

antros — kad Vilnius bran-

glijų, submarinai kėlė panikų jūrose; dar 
vėliau parbloškė Serbija ir Rumunijų. Su
smukus Rusijai, išrodė, kad vokiečiai tikrai j g i a į kainavo, kad turėjome] 
karų laimi vienok išėio kitaio. Ir si karą i *• r» •• , 

, > ... . .. J
 v f l 4 įsileisti Rusnos karines po 

nulems sprendžiamieji mūšiai, kurių dar tik - „ ,- M , •' 
LuKom. ;.. «K; • • ?• • c i J^as- Bolševikų kariuomene 
laukiama ir abi pusi prie jų ruošiasi. Su- . . . . 
prantama, kad karo eiga i r jo likimas labai! a p S l s t O J O S e n f t a s 1 0 ^ *ini**' 
daug pareis nuo naujų valstybe įsivėlimo,1 n e € e r e tose : Alytuje ant Ne
kas gali įvykti artimiausioms dienomis*'. 

Nob tiesa, vokiečiai jau užpuolė Belgiją} ™ose, 
ir Olandija, bet ir iš to dar sunku būtų spręs- ~"*~ " 
t i, kas laimės dabartinį karų, nes, galima ša* 
kyti, jis tik dabar prasideda* 

muno kranto prie tilto, Prie 
ant Nemuno kranto 

prie naujojo tilto ir Vileiko
je / t i e s Vilniumi. Girdėt, kad 
paskutinėmis oienomis jau į-j Zų pranešimu per pinnasia 

Nansy, Prancūzija. — Vokiečių bombų sunaikinti kooperatyviniai apartamentai. Prancū-
pranešimu per pirmąsias 24 karo valandas žuvo virš 100 civilių gyventojų Acuie teleph. 

• i & — . . • • ' 
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Kaip Raudonasis Kryžius Globoja 

Karo Atbegelius 
(Laiškas iš Lietuvos) 

! 

Pasaulio spaudoje nemaža atbegelius; tai yra santvarkos, 
buvo rašyta apie nedidelę Lie- išlikymo, apgyvendinimo ir 
tuvos valstybę, kurioje rado kt. darbas, 
prieglaudą pabėgę iš kariau L. B. Kryžius nedaro jokių 
jaučio* Lenkijos lenkai ir žy- skirtumų tarpe atbegėlių, vi-
dai. Atbėgo ir lietuvių iš tų si yra vienodai ir lygiai trak-
sričių, kurios pasiliko Sovie
tų Rusijoje ir Vokietijoje. 
Mūsų spaudoje taip pat ne
maža rašyta tuo klausimu, ta
čiau beveik niekur neteko ma
tyti pranešimų apie svarbiau
siąją įstaigą, kuri rūpinasi 

tuo jam i, neatsižvelgiant jų 
tautybes, tikybos, įsitikinimų. 
Iš svetur siunčiamos jiems 
aukos panaudojamos pagal 
aukotojų nurodymus. 

Lietuvos visuomene pradėjo 
rūpintis karo atbegeliais per 

karo atbegeliais, tai yra apie f Raudonąjį Kryžių nuo pat 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
Apie Vilniaus Kraštui Remti 
Draugijos Vyriausiąjį Komi-

pirmųjų dienų, kai tik per; 
Lietuvos sieną pradėjo verž-j 
tis į Lietuvą karo liepsnos ap-! 

LIETUVOS KONSULARINĖ SUTARTIS 
SU J. A. VALSTYBĖMIS 

tetą, kurs prižiūri lietuvius \ suptos Lenkijos gyventojai, 
karo atbegelius, esu jau šiek 
tiek pranešęs užsienio spau
dai. Šiuo kartu norėčiau pa
pasakoti amerikiečiams bro-
lims apie Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių ir apie jo darbą, kaip 

Jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, Tėvų Mari-
Išlaikyti didelį svetimų žmo! ̂  Vienuolijos Generolas, buvęs -Draugo redaktorium, 

. , ... v. . T . . kuriam dedikuojama šiandie "Draugo" radio programa. Is 
nių skaičių pačiai Lietuvai sa
vo jėgomis buvo neįmanomai 
sunki, gal ir nepakeliama naš
ta, ją šiek tiek lengvina iš 
svetur siunčiamos mūsų Rau-

kad neseniai painformavo Lie- \ d o n a j a m Kryžiui aukos. 
tuvos spaudą L. R. Kryžiaus' Krašto viduje renkamos au

kos ir is kitur atsiunčiami pi
nigai nebūtų galėję išlaikyti 
to didelio nelauktų svečių 
skaičiaus jei pati Lietuvos vy 

dedi kuo j 
visų "Draugo" redaktorių J. E. Vyskupas Petras Būčys 
garbingiausias — pakeltas Olympos Vysįupu 1930 metais., 
Dedikacijos kalba pasakys kun. J . Matulionis, M.I.C., o 
muzikalę programo dalį išpildys Harriet Lukas, Lietuvos 
Vyčių choro žymi soliste. 

WASHINGTON, D. C. —! 
Gegužės 10 d. Šiandien čia' 
pasirašyta konsularine sutar
tis tarpe Lietuvos ir Ameri
kos. Lietuvos vardu sutartį 
•pasirašė P. Žadeikis, Lietu
vos Nepaprastas Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministras, o J. A. 
V. vardu sutartį pasirašė Cor-
dell Hull, Valstybes Sekreto
rius. Prie pasirašymo asista
vo šie State Departamento 
pareigūnai: Ch. M. Barnes, 
Sutarčių Divzijos Viršininkas, 
H. R. Turkell, jo padėjėjas, 
J. P. Moffatt, Europos Divizi
jos Viršininkas, L. W. Hen-
lerson, jo padėjėjas, W. J. 
Gallman, jo padėjėjas. 

Cordell Hull pareiškė vil
ties, kad ši sutartis patarnaus 
abejų kraštų interesams ir la

biau suartins abejų kraštų pi
liečius; jis taipgi palinkėjo 
laimingos ateities Lietuvai. 

Lietuvos Atstovas padėko
jo už draugiškumo žodžius jr 
pareiškė įsitikinimą, kad se
niai lauktoji sutartis bus pâ -
piklomu draugiškumo ryšiu 
tarpe abejų kraštų: Lietuvos 
Ministras taipgi padėkojo' 
Barnes ir Turkel už sutarties 
ruošimo kooperaciją1 ir palin
kėjo galimai pilno gerbūvio 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. 

Konsularine sutartis bus ra
tifikuota per Lietuvos Seimą 
ir Amerikos Kongresą. Rati
fikacijos raštais bus pasikeis
ta Kaune ir po to sutartis 
įsigalios per 30 dienų. 

pirmininkas Dr. J . Alekna 
(žiūr. " L . Žinias" iš 

IV-16 d.). 
Svarbiausias šiandien Rau

donojo Kryžiaus darbas — 
tai tvarkyti ir išlaikyti karo 

J. E. Vysk. P. Bučio 
Žodis Katalikų 
Vadams 

(Tęsinys iš 2 pusi) 
Chicagos apskričio piiminin-
ka's nuoširdžiai padėkojo už 
patiektas mintis ir pareiškė 
norą, kad J. E. vysk. Būčys 
sutiktų atsakyti j paklausi
mus. Jis sutiko. 

Nenartcnis paklausia apie 
lietuvybe Vilniau? bažnyčiose. 
Atsakoma, kad VHniaus be
veik visose bažnyčiose jau duo 
damos ir lietuviams pamaldos 
su liet. k. pamokslais. 

Valančius — ar lenkai at
statys savo valstybe? — Jei 
ir atstatytų tik ne buvusiose tų pinigų sunaudojimo tikslu-
ribose. I ™« 

Bacevičius — kodėl 

donojo Kryžiaus yra sudary
tas koordinacinis komitetas, 
kurį sudaro Raud. Kryžiaus 
valdyba ir dvi įgaliotinių įs-

pusantro kilogramo ir pan. 
Yra tokių atbegėlių, kurie 

vietoje maisto davinių nori 
gauti pinigais, kad patys ga-

taigos: viena aune prie Rau- lėtų sau rūpinti maisto pro-
riausvbe nebūtų suskubusi donojo Kryžiaus centro, antra dūktus. Tokiems duodama pi-

Vilniuje. Tam Komitetui ten-|nigais po 70 centų kiekvienai 
ka prižiūrėti ir koordinuoti, dienai. Ligotiems, kuriems gy 

tam tikromis sumomis parem
ti Raudonąjį Kryžių. 

Iš užsienių gaunamos aukos 
drabužiais ir pinigais. Lig 
šiol dar nepaskelbta viešai, 
kiek ir iš kur aukos buvo gau
tos, bet netolimoje ateityje 
smulkesnė apyskaita bus pa
skelbta. 

Šiandien visas karo atbėgė-

tvarkyti, visą šalpos darbą. 
Ko ir kiek į/auna kiekvienas 

atbėgelisf 

dytojo nustatyta tam tikra 
dijeta, duodama maistui po 
pusantro lito per dieną. Prie 

Stovyklose kiekvienam atbe-, viršuje nurodyto maisto, kiek 
geliui duodama per mėnesį vienam vaikui ligi 14 metų 

NAUJI VANDENS KELIAI RYTŲ 
EUROPOJE 

Bus Sudarytas Tiesioginis Susisiekimas Tarp 
Juodosios- ir Baltijos Jūnj 

(E) Laikraščiuose prieš ku- Oginskio kanalas esąs 54 
rį laiką buvo rašyta, kad So-j kilometrų ilgio ir turįs de-
vietai, susitarę su vokiečiais' vynis šliužus. Jis statytas, 
pradėję tobulinti savo upių' kaip pranešime sakoma, "lie-
ir kanalų sistemą ta kryptimi, tuvio kunigaikščio Oginskio 
kad būtų sudarytas tiesiogi- sumanymu" nuo 1765 iki 1760 
nis laivų susisiekimas tarp m. Po keturių metų pirmasis 

tiek produktų: 18 kilogramų 
duonos, puspenkto kilogramo 
jautienos mėsos, 1 kilogramas 
lašinių, pusantro kilogramo 

lių darbas eina išimtinai per, kvietinių miltų, 1 kilogramas 
Baudonąjį Kryžių. Dėl to, kad' cukraus, 4 kilogramai daržo 
išvengus parelelizmo, kad vie
ni nebūtų kelių įstaigų šelpia
mi, o kitiems neliktų iš kur 
begauti pašalpos, visas šalpos 
darbas yra taip t sutvarkytas, 
kad visi pinigai einą per,Rau
doną j į Kryžių, ir jis prižiūri 

amžiaus atbegėlių šeimose 
duodama po pusę litro pieno 
per dieną (arba pinigais tiek, 
kiek puslitris pieno kaštuoja). 

(Bus daugiau). 

Pamilo Lietuvę 

gen. 
Raštikis pašalintas iš parei
gų? Vyskupas piaevu nušvie
čia gen. Raštikio tinkamumą 
tai pozicijai ir jo padarytus 
darbus. Kodėl pašalintas — 
sunku žinoti. J is didelių algų 
nesilaiko, ir jų nepavydi ki 
tiems. Jis paliuosuotas i at
sargą. Tačiau kariuomenėj ir 
visuomenėj turi pasitikėjimą. 
Jei Lietuvai būtų sunkesnis 
momentas, j is . imtus kariuo
menei vadovauti. 

Kun. Ig. Albavičius klausia 
apie Šv. Sosto ir Lietuvos 
santykius. Ar jie dabar nor
malūs t Atsako. Tuos santy
kius tvarkė tinkami tam žmo
nes — arkivyskupas Centoza 
ir kun. Tardini — iŠ Šv. Sos
to pusės, o min. Urbšys ir pa
siuntinys Romoj Girdvainis — 
iš Lietuvos pusės. A, Svarius 

mą. 
Šelpimui darbui prie Rau-

vių, 12 kilogramų bulvių ir 
kt. Tiek gauna nedirbantieji 
atbėgėliai. Porcija, žinoma, i KAUNAS (K). Popiežiaus 
maža, bet egzistuoti galima, nuncijus arkiv. Centoza gerai 

Dirbantiems kokį nors dar- išstudijavo mūsų tautos pra
bą duodama daugiau produk-'eitį .ir nuoširdžiai j ^ pamilo, 
tų, pavyzdžiui: duonos 25 ki- Lankėsi Vilniuje tikslu vie-
logramai, mėsos pusaštunto,' toje susipažinti su padėtimi 
kilogramo, lašinių apie pusan- ir paremti lietuvių bažnyti-
tro kilogramo, cukraUs apie; nius pageidavimui. 

Lyons, Prancūzija, 
telephoto) 

— Bron orlaivių stotis, kurią bombardavo vokiečių orlaiviai. (Acme 

Juodosios jūros ir Baltijos jū
ros. Viena to susisiekimo gys
la eitų Nemunu pro Kauną 
ir Tilžę iki Klaipėdos, kita — 
Vysla iki Dancigo. Tikrybėj 
tas planas vis dėlto realus ir 
įvykdomas. 

"Deutsche AUgemeine Zei-
tung" patalpino savo Kara
liaučiaus bendradarbio G. 
Schrollio pranešimą tuo klau
simu. Pranešime sakoma, kad 
į vakarus ir pietus nuo Pins
ko prie Dniepro-Bugo kana
lo šiuo metu jau dirba apie 
30,000 darbininkų, kad tuo 
tarpu, kai Dniestras jungia-

i mas su Vysla ir sudaromas 
į tiesioginis vandens kelias tar-1 

pe Juodosios jūros ir Baltijos 
jūros, sovietų vyriausybė esa
nti numačiusi netrukus išto
bulinti laivininkystei į antrą
jį kanalai į šiaurę nuo Pinsko, 
būtent Oginskic kanalą. 

Praplatintu ir pratęstu ka
nalu Dniepras sujungiamas 
Nemunu ir susidarysiąs antras 
tiesioginis vandens kelias tarp 
Juodosios jūros ir Baltijos jiV 
ros. Abu tie tiesioginiai van
dens keliai tarp šitų jūrų su
darysią naują veiksnį Rytų 
Europos susisiekime, tuo la
biau, kad ištobulinus Augus
tavo kanalą, kuris jungia Ne-

! numą su Boru ir Narevą bei 
Bugu ir Vysla, susidaro nau
jas svarbus vandens kelių 
tinklas ir savitarpiam Rytų 
Europos kraštų laivų susisie
kimui, i S S 

laivai iš Juodosios jūros pet 

kanalą įplaukęs į Klaipėdos 
uostą. Oginskio kanalo išto
bulinimas moderniam laivų 
susisiekimui teigiamai atsilie
psiąs Klaipėdos uostui. Ma
žesnės reikšmės esj.s Augus
tavo kanalas. Jis turi 102 ki
lometru ilgio ir 18 šliužų. Jis 
turėjęs palengvinti transpor
tus iš Nemuno baseino į Dan
cigą. Žymios reikšmės betgi 
turįs Dniepro - Bugo kanalas, 
kuris statytas 1775 iki 1783 
m. Dabar tasai kanalas grei
čiausiu tempu ištobulinamas, 
panaudojant tam, kaip jau mi 
nėta, kelias dešimtis tūkstan
čių darbininkų. Visas ruožas 
yra 89 kilometrų ilgio. Jo ge
rumas tas, kad tiesioginį van
dens kelią tarp Juodosios jū
ros ir Baltijos jūros sutrum
pina 350 kilometrų, palyginus 
ruožą per Oginskio kanalą. 
Visas kelias tarp abiejų jūrų 
sutrumpėja tokiu būdu iki 575 
kilometrų. 

Vėlyvas Pavasaris 
KAUNAS (E). Lietuvoje 

vėlyvas sausas pavasaris. Trū
ksta pašarų. Lietuvoje vieš
patauja darbo nuotaika ir pa
sitikėjimo atmosfera. 

Paskutinių dienų karo su
aktyvėjimas vakaruose Lietu
vos neliečia. 

^ 

$395 ir 
LENGVOS SĄLYGOS. 

aukščiau 
: ^ 

{vairus indeliai, kaip antai mėsa ir t.t., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vesūs> ncnubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

D£Ž£S, ŠALDYTUVAI, REFR1GERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms -

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S RE F RIGE R ATI 0 N SALES 
MES SPECIALIZUOJAME ELAR6IAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 
f i 

KIDS - * 
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Ar Lietuvos Himnas {
mns' ir pos0"^ visiška 

Tir.ka Giedoti |net,l,5j° mintyie-
Kataliku Bažnyčiose? ! ^f? M g *'* . Lie.u,vos ??" 

* ' priklausomybes šventę, ir ki-
Skaitant laikraščiuose kun. tas tautos šventes^ imlsų baž-

Sabaliausko straipsnį tuo nyčiose, kad padėkcti Dievui 
klausiniu prisimena vifcno ga- uįk suteikta tėvynei laisvę ir 
rbingo Amerikos lietuvių kle- kitas malones, vietoje tautos 
bono išsireiškimas, kad Lie- himno, po pamaldi} būtų ne-
tuvos himnas yra pagoniškas, I t iktai tinkama, bet ir pagei-
nes ten nei su žiburiu negal i -paujama, giedoti " T e Deum 
ma rasti žodelio, kur būtų Laudamus , \ Tas himnas yra 
maldaujama Dievo tėvynei pa- skirtas Dievo garbei, padėka 
laimos ir J o a p s a u g a , kaip, už suteiktas malones ir tas 
kad himne " A m e r i c a " , KUT' himnas yra pri taikytas ne vie 
antrame punkte šaukiamasi nai kuriai tautai , bet visoms 
Dievo palaimos ir J i s yra pri- pasaulio tautoms, kad atiduo-
pažįstamas " Didis Dievas Alu- tų tinkamų garbę Tam, iš K il
sų Kara l ius" . Lietuvon him- n o viskas yra i m t a ir be kū
ne kaip t iktai priešingai: ten rio žinios plaukas nuo galvos 
šaukiamasi ne į Dievą, kad nenupuls. 

Y 
LIETUVIAI DAKTARAI 

i 

Tel. CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. F. C. W1NSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANal 2345 

Oiibo Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St. 
Res. tel. CANal 0402 

Vokiečių kariuomene užėmus Maas upės tiltą Rotterdame, Olandijoj. (Acme telephoto) 

tedamas svetimųjų jungų, ga- Kaip lietuvių nusižemini-
prasalintų tamsumus ir mūs Trumpai sugrįžkime į prieš--vo atlyginimui ir sulaukė sa- mas ir jo klusnybe Kūrėjų 

vo tėvynei laisvės. Garbinguv Kūrėjui suteikė tėvynei lais^ 
j i Lietuvos vyskupai, visa ve, taip tuomi (paeia klusnu-

žingsnius lydėtu, bet į s a u l ę . | p a s a u l i n i o k a r o ] a i k u S ) k a d a 

Bažnyčios yra Dievo namai mūsų tėvyne nešė dar sveti-
skirti J o garbei, todėl tie n a - ' m a Rusijos carų jungų. Ra-j dvasiški ja ir susipratusioji mu ir nusižeminimu J i s tų 
mai tam tikslui ir turi būti sime, kad carų buvo įsakyta l i e tuvos liaudis šiandie gerai sunkiai atgautą laisvę ir už-
vartojami. "Tegul saulė Lie-1 per visas tautos šventi s, can ' žino, kad. tėvyne atgavo ne- laikys. Todėl ir būkime de-
tuvps tamsumus praša l ina" j ir jo gimines vardadienius, 'priklausomybe tiktai per ste- kingi už tai ir atiduokime 

buklų. Nors buvo kovota ir garbę tokių, kurioje mes pa-
kraujo daug praliet a ir daug rodytume čavo dėkingumų. 
jaunų gyvybių paaukota tai Giedodami tautos himnų. Jo 
laisvei atgauti, bet, jei nebū- bažnyčiose, mes šaukiamės 
tų buvęs stebuklas ir Dievo saulės pagalbos. Tai daryda-
atlyginimas lietuvių tautai už mi mes galime užsitraukti J c 

I r laisve taip pat yra tautų 
garbė. (Liudv. Berne). 

' 

tų galėję nugalėti stipresnius baudė rusų tautų ir jos valdo-
ir gerai ginkluotus pr iešus , vus. O kuris iš mūsų patrio

tų klebonų to norėtų? Nei vie 
nas. Todėl ateityje ir atiduo 

Žinome, kad to nebūtų galė
ję padaryti . 

giedant, Dievo namuose būtų 'gimtadienius ir t.t., katalikų 
lyg ir J o pažeminimas ir pa- bažnyėiose po pamaldų giedo-
gerbim&s* saules, o saule gi ti ne "Bože caria h ran i" ? bet 
ne Dievas ir j c garbino tik ' " T a v e , Dieve, garbiname". 
senobėje lietuviai stabmel-1 Nors Rusijoje tais laikais 
džial. Senovėje prie dievaičių buvo skiriamos sunkies baus-
auknjo tas- būtų ir Jabai t i n- mes už pažeminimų himno [ ištikimybę, ar tie jauni kar- j rūstybę ir J is gali ir mus 
karna, bet dabar Lietuva yra "Dieve, saugok carą", bet eia[ žygiai, silpnai apginkluoti, bū taip pat nubausti, kaip nu-
katalikiška šalis, apdovanota jau aišku, kad patsai caras, 
Dievo Motinos Marijos ūžta- būdamas pravoslavų bažnyčios 
rymu gausiomis malonėmis, galva ir vyriausias valdovas 
garsiomis stebuklingomis šve- j nesijautė Dievu, ir bažnyčio-
ntovemis ir teisingai vadina- se, kur buvo garbinamas tik
ina Marijos žeme. Todėl ir rasis Dievas, reikalavo, vieto-
klausimo negali būti, kad Lie- je savo garbes ir maldos į jį, 
tuvos himnas- nėra tinkamas kad būtų 'siunčiama padėka 
giedoti katalikų bažnyčiose. Dievui. J i s gerai žinojo, kad 

„ , A. . . . . . _ l v . ; t iktai Dievas galėjo apsaugo 
Keisti tautos himno žodžius . 

, t i 21 \* visa. tautų», o jis patį 
gal, butų neišmintinga, pa**- b u v o b e j f i s t a m e d a r b e > Kad<]iimmĮ, o tautos himną, jmli 
nununas autoriaus, geriausių . , ,. . 

. . ° . v. -carai save perdaug dievino 
jausmų. Mes visi gerai zmo-1 . ,Vi.. • M . 
4
 T;i * . . i r aukštino, nors ir reikalavo, 

me Lietuvos praeities istori- . « . i * • • 4.1 
. . . , , , ! u o £ uz juos melstųsi p«rie tik-
ja, kuri rodo, kad tevvnė bu- v ^ . v . ^„„ 

rojo Dievo, mes žinome ir pra-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vosiuvėm, Krikštynom ir kito
kiem B a n k e t a m Šateikiam Pa-

iarua\ ima. 
Unksuias l'aiai u;i\ imas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav . 
Tel. Victory 9670 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

3R. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt, Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 
314/ S. Halsted St., Ch.cago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas HEMlock 8286 

DR. A. 6 . RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marquette Road 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. ryte 

2—4 ir 6—S vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

suaitarius. 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer A venų e 
Telefonas LAFayette 5650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR, CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 Sa Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

tiekimui, nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

i g y 

Todėl ir būkime dėkingi kirae Dievui ka^ yra Dievo, o 
Tam, kuris viską gali ir duo-j valstybei kas yra valstybes. 
da; per nepriklausomybes^ve-' Tąsyk t iktai tevjrne ir jos 
ntes ir kitae i ški lmingas tau
tos šventes, savo bažnyčiose, 
Dievo namuose, vietoje himno 
giedokime Šv. Ambroziejaus 

T vrntojai bus lafningi ir lais-
vi nuo svetimųjų priespaudos. 

Vyturys 

vo galinga, kad jos vadai bu
vo narsūs, gausinga didvy* 

eitis parod«, kokios jie baus-
įmes užsitarnavo. Netiktai kad 

riais. Mes tarpai gerai atsime- , . , . , . . . _ . . , . . v 
, ir & . ,_ nebėra earo, ne tik jo ginime susirinkimuose ir viešose vie 

kime svetainėse, viešuose su
sirinkimuose ir seimuose ar 
kitokio*se patriotinio pobūdžio 
sueigose. 

Lūkime pavyzdį iš ameri
kiečių, kurie patriotiniuose 

name, kad l ie tuyoje .aule, . „ u d v t a ^ &ijĮe^ i m ^ 
daug graz.au Sv,ee,a, ne, kur n . f ^ ^ r u s ų ^ 
kitur, todėl lumna tiesiog va- ,. T , . . , , . , _ ,. ' . . , " . r i 7 ; ta i , padėjus ją 1 sunkią ko-
dinti pagonišku irgi butų ne-1 . •• u »T»_ v, n .. •• tmunizmo vergijos baudžiavą, 
logiška. Bet galime n pava- . . , . _ , , 
„ . , . . . . . • \ T I I Lietuvis gi būdamas pamal-
dinti giliai patriotiniu, ^ekly- . , , , . i;3»* — 

& , •; , , / dus, gerbdamas ir mylėdamas 
siu, gal, sakvdamas, kad ar . ... ' „ _ . . , 

tikrąjį Dievą, gindamas savo 
Vincas Kudirka, himno auto- * t i k § j i n i ą apgindamas Jo baž-
rius, taic» jausmais ir vado- ^ y ^ n u o persekiojimo, sun-
vavosi rašvdamas himno žo- kiai nešdamas ir kantriai ken-

tose gieda " S t a r Spangled 
Banner" , kuris savo patrioti
niu turiniu prilygsta "Lie tu
va, tėvyne mūsų", o religinio 
nusiteikimo susirinkimuose 
giedama " A m e r i c a " už tai, 
kad tenai šaukiamasi ir mal
daujama Dievo palaimos i r 
Dievas pripažįstamas mūsų 
Karalius. 

Kidneys Mušt 
Clean Ouf Acids 

Excess acids, polsons and wastes in your 
blood are removed chiefly by your kidneys. 
Getting up Nights, Burning Passages, Back-
ache, Swollen Ankles, Nervousness. Rheu-
matic Pain8, Dizainess, Circles Under Eyes, 
and feeling wom out, often are causcd by 
non-organic and non-systemic Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases. the 
very first dose of Cystex goes right to work 
helping the Kidneys flush out excess acid3 
and wastes. And this cleanslng, purifying 
Kidney action, in JusC a day or so, may eas-
ily make you feel younger, stronger and 
better than in years. A prlntcd guarantee 
wrapped around each package of Cyste* in-
sures an immediate refund of the full cost 
unless you are completely satisfled. You have 
everything to gain and nothing to lose under 
this positlve nioney back guarantee so get 
Cystex Irom your druggist today f or only 35c. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South U Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. Tel. Hemlock 1940 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETEK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. teleionas b£±iiey 0434. 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. tel. VLAza 3200 
VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dieni 

Altiniai, visokių madų, už *4.4& 
pritaikyti akims, L« pilna garancija 
Egzaminavimas akių voltui. Lensę 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50e. Adjustavimas veltui 

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

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yardt 2151 

Telefonas HEMlock 2061 

DK. JUtfPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Avenue 
VALANDOS:' 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarimą. 

, : , - . y ^ F v ^ . ^ y ^ , > w ^ y w w į Į w g y , * , : ? : - ' - V - r: :*::;; - : ; : . - ; Ą ^ : ' : • ::: 

KLAUSYKIME 

.i 

W. H. I. P.IZ 
LIETUVIŠKI! RA010 PROGRAMŲ 

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

Rytmetinių 

Tel. Cicero 1484 

DK. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res, 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecin&kas) 

GYDYTOJAS IR CHEIURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakar* 

ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį. 

Ofiso teieionas PROspect 6737 
Namų telefonas VLttgima 2421 

DR. P. J . BEINAR 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS LH CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtworth 1612. 
Res. — YARds 3955. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakarė. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutartį. 

. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PSOspect 4050 

liti 

^wi 

^ 

.^JJSto* DUODAME 
H į PASKOLAS M E M B F R 

A N T N A M Ų 
Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgieio Atmok ėjimo 
* Cicero j , Chicago j ir Apylinkėse 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROveniH 0617 
Office teL HttMiock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. 

2423 W. Marųuette Road 

INSURED 

SAVE B T 
MAIL 

FAUPTKIT PER 
PAŠTĄ S T . A N T H O N Y ' S 

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

Tel. CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 

Olaaoįįob karo orlaiviai, kuriais bandoma atsiginti nuo užpuolikų. fAcni^ telephoto) 

V a . : Plrni., Ketvlr., feeštad. O iki S v. * . ; Aiur.. Trečiiul. » iki 5 pik 

DABAR MOKAME 3 į ^ U ž ^ A D G T l J S PINIGUs| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedt-ral Smvinga and Loan I n s u n a c e Com., Mfmsitingitm, D. O. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1980 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA: 
6631 S. Cafifornia Ave. 

Tel REPublic 7868 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St 
Vai.; 2-4 pp. ir 7-9 vak., Caaai 0706 

DK. J. J. KIMAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS irt CHIRURGAS 
2403 W. ttfrd St., Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj. 

TeL YARds 5921. 
Res.: ±LENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: isEVerly 8244 

DR. T. DUNDDLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. IL 

Nedėliomis pagal sutartj. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZAL4T0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

I Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
| VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vai, vakare, 

I 
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KAS GIRDĖT KITUR 
Džiaugiasi 

SO. BOSTON, MASS. — 

Koncerte Visos 
Naujos Dainos 

NBW HAVKN, CONN. 

Susipažino su 
Prezidento Žmona 

Miko Petrausko 
Kūriniai Spaudoje 

NEW YORK, N. Y. — Pra- Geg. 9 & kardinolas O'Con 
nesama, kad Miko Petrausko nell paskyrė kun. Alberta K. 
karinių dainų pirmas susiuvi- Abračineką vikaru į §v. Pet-
nyb jau atiduotas spaudai. Sa- r o , lietuvių, parapijų, kurios 
siuvinyje tilps ir veliomes klebonu yra kun. Pr. Virmaus 

BROCKTON, MASS. — Iraujpa biografija ir 22 dai- kis. 
Balandžio 14 d. 6v. Kazimiero'Monticello Kolegijos, God- uos: vyrų chorams; septynios Ku n Albertas Abračinskas 
parapijos choras, vadovaujant f>ey, M-i studentų ekskursi-( mišriems chorams, tarpe ku- p į r m a s iškilmingas Sv, mišias 
varg. A. Kripienei, surengė joj į YVashington, D. C, buvo ri'j "Neverkit pas kapų" ir atnašavo sekmadienį, gegužės 
nepaprastai puikų ir turinin- ir Agnės Mašidlauskaitė, kuri "Ogužine" — pavasario dai- 5 <J#J gv# R oko lietuvių para-
ga koncertą, kuriame sūdai- turėjo progos susipažinti su na, kuri niekur nėra atspaus- p į j o s bažnyčioje, Brockton, 
nuotos visos naujos dainos ir prezidento Roosevelto žmona, dinia; devynios dainos solis- Mas* .̂, kur jis yra gimęs, au-
išpildyti gražūs operos kuri- Stud. Mašidlauskaitės ma- tams, tarpe kurių "Kalvis" g e s i r pradžios mokslus'bai-
niai. Siame koncerte pasirodė mytė yra įžymi kailinių ir ki- ir "Jaunosios Arija" iš op?r. g ę s < Aukštesnius mokslus bai-
ir naujos priaugančios daini- tokių moteriškų drabužių siu- "Vestuvės". Taip pat bus gg Bostono Kolegijoje ir Šv. 
ninkė«, kurioms rytojus daug veja, adresu: 702 N. Main S t , dainų ir duetams. Kai kuries j o n o seminarijoj, Brighton, 
žada. Negalima praJeisti ne- Brockton, Mass. Koresp. dainos, ^pavyzdžiui, "Sukti- M a s s 

Į'THAT LinLE GAME"- •HIS DOPE 

paminėjus, k ai l viešnia Ona 
Dnbinskaitė šiam koncerte pa- L i e t u v i a i G e r a i 
įžymėjo, kaip žvaigždė. J ° s ! P a s i r o d Č 
malonus balsas ir išraiška ža
vi klausytojus. 

Nauja pajėga mūsų koloni-
WASHINGTON, D. C. 

Balandžio 25, 26 ir 27 dieno 

nis", galima panaudoti ir pia
nui. Sųsiuvinys bus 72 pus
lapių didumo, ant gražios po-
pieros atspausdintas. Bus ga
tavas apie vidurį gegužės mė
nesio. Kaina $1.00. 

Kunigo Alberto tėveliai My 
kolas ir Uršulė Abračinskai 
nuo 1907 m. yra Brocktono 
gyventojai. Per daug metų tu
rėjo valgomųjų produktų krau 
tuvę. Praeityje daug dirbo 

A,cco^n»»KC) "f o wf 

T*rVT ^ E \ K G 
T * E CASE 
>A4E'v.\_ R o u i . 
T * E W O R \ E S , 

TomGvn*. 

1*00 M M fc* 

CoHTMDEKCE 
£>uT V'M FULu 
OF uocv t * — 

fAESS OF 

HottSfcSHoES 

>MHOT>o \6oO?S^\ reS 
Soo tttiHVU AMD T E U . 

"<Oo'aE I \ t t o MY 

\ vMVFE • ^AlRV 
T A L E S 

C M O N i 
L€TS tMEcvtrt 
VT OH *t«E 

MMV)6ANY 
N E STACMIu 

T^oSLK?fERS 
v^oaTH Fofl 
BbCrt OF 

joj tai Švilpaitė. Nors dar vi-( mis, Amerikos lietuviai buvo! 
fdi jaunutė, bot turi malonų Čikagos Lietuvių Jaunimo l>r-
soprano balsą. 1 jos atstovaujami Folkloro šve-

Svečiai iš Hartfordo: M. ntėje, Vašingtone. Lietuviu 

M. Petrausko kūriniams1 draugijose ir organizacijose, 
leisti komitetas yra susidaręs' Mykolas yra buvęs LDS ,cent-
isimtinai iš komunistų. Atsi-| ro pirmininku. Išaugino tris 

iant i tai, kad <™v«ii' sūnus ir dvi dukteris: dr. Ed ^, .„ ~. . . . —u~, 0 - - v -veigiant j tai, Kad gyvąjį o"1""" « « * « . » » « , . « » . x^ 
Fi*pas su savo sūneliais irgi Jaunimo dr-jos tautiškų šokių p e i r a a s k« komunistai nelaikė! vardų, Petrą, kun. Albertų, 
pagiazino programų. grupė, Vytautui Beliajui va- savo žmogum, jo kūrinių lei-

Visas choras puikiai atliko dovaujant, sulaukė didžiausio, d i m o t i k g l a s ] i e k a 

tavo uždavinį. Šį koncertų ga-1 pasisekimo, besi kdama tokius K o l i m n į s t a n i s n e 

•;ma pavadinti dainų švente, lietuviškus šokius, kaip Blez- kas kitas, rūpi. 
dingėlę, Mikitų, Sukčių, Ke-
purinę ir t.t. M.1 PLATINKITE "DRAUGĄ' 

Klausant tokių gražių !;etn 
viškų dainelių, kurias taip aiš
kiai dainuoja čia gimęs jauni
mas, ateina mintis: kaip gi 
ioks skaistus ir malonus lie
tuviškas jaunimas gali ištau-
tėii arba užmiršti tėvų kal
bų! Taigi, kol mūsų bažnyčio
je ir koncertuose skambės lie
tuviškos dainos, tai ištaatė-
jirno pavojus negrės. Taigi, 
jaunime, spieskis į parapijos|| 
chorų. 

Malonų palankumų parodė 
chorui dr. M. J. Aukštakal
nis &a ŝ avo simpatinga žmo
nele ir Studentų ir Profesijo-
nalv kuopa iš Waterbuiy, 
skaitlingai atvykdami į šį ko
ncertą. Toks nuoširdus drau
giškumas jungia mūsų kolo
nijos ir Waterbury jaunimų, 
k&vi sudaro jaukią nuotaiką. 

Mūsų varg. A. Kripienei už 
jos didelį pasišventimą ir triū 
są, padėtą rengiant šį koncer
tą, priklauso garbė. 

Sv. Kazimiero choras gavo 
užkVietimą dainuoti per ra-* 
dio, taipgi yra kviečiamas ko
ncertuoti į Ansonia, Conn., 
kur klebonauja gerb. kun. V. 
P. Karkauskas, buvęs mūsų 
parapios ilgametis klebonas. 
Valio! mūsų parapijos choras 
ir jo vedėja, M. 

Paulinų (Dr. Iieynoldo žmona) 
ir Elzbietą (Daukševičienę). 

menas, bet] D" vaikai mirė. 
So. Bostono lietuviai džiau-

sveikina ir linki Dievo palai
mos. K. 

1 FELDFEBELIS 
KAČMAREKAS" 

Vokietijoje fronte esančių 
vyrų moterite lankė 41 m. am
žiaus sukčius ir aiškino,^ad 
jų vyrams yra visai bloga 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOJE 
KETVIRTADIENĮ, GEGUŽĖS 16 D. 8 V. VAKARE 

ĮVYKSTA NEPAPRASTAS, TALENTINGŲ MUZIKIŲ 

KONCERTAS 

Daro Planus 1,000 
Dolerių Surinkti 

PHJLADELPHIA, PA. — 
Del susidėjusių aplinkybių 
šaukiamas draugijų atstovų 
sudaryti Vilniaus biednuome-
nei šelpti komitetų, balandžio 
21 dienų, Liet. Muaikalčj sve
tainėj, neįvyko. Dabar tas su
sirinkimas yra šaukiamas ge-
ruifi8 17 ei, 8 vai. vakare, toj 
pačioj svetainėj. Šį kartę su
sirinkimas tikrai įvyks. 

Tod?l vietos klubai, drau
gijos, kuopos, chorai, parapi
jos, prašomi parinkti iki to 
laiko savo delegatus ir juos 
sufirinkiman prisiųsti. Č*ia jie 
sudarys tą komitetą ir išdirbs 
pianus kaip surinkti $1,090 
Vilniaus krašto biednuomen i 
šelpti. KonaUias 

Be laisvės nėra pažangos. 
{Rudolfas von Gotšald). 

DALYVAUJA: Akademijos Simfoninis Orkestras, Alumnes-Orkestrantes, Garsusis Aka
demijos Choras, Solistes: smuikininke - Mary Frances Stack, vokaliste - Eleonora Kan-
drataite. 

VISU DIDINGUMU suskambės vargonai, stygos, trimitai, ragai, būgnai 

Nuoširdaus grožio. . . . . pasigerėjimo teiks: 
AKIMS: - imponuojanti artisčių mase - gyvos, judrios, meniškos muzikes. . . 

AUSIMS: - ritmingi, gilaus jausmo kūriniai, skaidrūs sopranai, tamsaus atspalvio basai... 
-

ŠIRDŽIAI: - darnus spalvingas tonų derinys, nuotaikinga harmonija, liaudies dainos.... 
Nepralenkite šio koncerto. Tai vienintele tokia proga MUZIKOS LAIMĖJIMAIS pasi
džiaugti. Lauksime atsilankant! 

GEGUŽĖS 1 6 D. 8 V. VAKARE 

fronte, bot jeigu jos norėtų 
jiems padėti, tai jisai nuvež
tų pinigų. Moterėles krapšte 
po 10, 20 markių ir jani davė. 
Bet viena moteris pasiteiravo 
laiške savo vyro ar jisai pi

nigus gavo ir sužinojo apgau
le. Policija žulikelį suėmė. 

LUSTEKTOAMOIVES 
TE I T H THi MOST 

MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE. -

Reaches decay-ridden "Blind Spots" 
that ordinary pastes, povvders . . , 

even water . . . may not enter 
I t ' s hore! The most deligM.fully dlfTerent 

i tootli pašte you evrr hcara of. Whon sali va 
and brush touch the N E W formula Ijisterino 
Tooth Pašte, supercliarged with Liister-
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazinį "bubble batli" that makos your 
month tingle with life. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den-
tifrices may never even ha ve reached. Cleans 
and polishcs areas where some expcrts say 
up to 98 % of decay starte. 

Get the big 25^ tube, or better štili, tho 
double-size 40^ tube containing more tlian 
\i pound of tooth pašto. At any drug coun-
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

THI NEW PORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supe; , ithha , '8e j^s^^ f 

NEURITIS Painln Few 

Rheumatism^^ 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfactton, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

1 . J 

ALL M A K I S - N E W t » REBUILT 

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

—SMALL MOHTHIY PAYMENTS-
AU MAKES 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
- w u i TtAOfrM Auomtma— 
OU« I I IUI ITI M I I T ONI . f l« l NIW MtCMINI • v * l * M t H 

T Y P E W R I T E R 
C O M P A N Y 

*OI I*T C 6OL0»LAn, K U » t w 
119 W. MADISON ST. 

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

*STAR 

FOR 
I T C H I N G 

SKIN 
Ai kenčiate mežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
.metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimas, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko
se. S5c 60c $1.00. 

THE JMfFDL PRICE YOU PAY FOR BEING 

NERV0US 
Uiieck B e I o w A n d S e e I f Y o u H a r c 

A n y O f T h e Sign» 

Quivorirg narvas ean ra»ke you old and 
ggard U 

witn—can ktep you awake nighta and rob 
laggard looking, eranky and hurd to live 

oba. 
tart 

}"tu oi good health, good times and j ' 
Don t let youraalf r 'go" likę that. 3 

taking a good, reliable tonic—onc raade «sp*> 
fuilly for tvomen. And oould you ask for any* 
Ihing whose benefita hav-> been better proved 
Ihan worid-famous Lyiia £ . PinkhamV 
Vegetable Compound? 

Let the wholesome herbą and roots of 
f'inkham's Compound help Nature calm 
your ahrieking nerves, tone up your system, 
and help lessen distress from female func-
tional disorders. 

Ilake a note NOW to get • bottle of thia 

without fafl from your dmggtst. Over a mil-
lion wornen ha ve written in lettere ręporting 
wonderful benefita. 

For the past 60 years Lydia E. Pinkham's 
i^egetabk Compound lias helped grateful 
nomeo go "smiling thru" Vvinr "rdeala. 

time-proven Pinkpaus Compound TODAY t Why not let it b<3ip YOU? 

Pastovumas-
Ta liudija įstaigos 44-riy metu gyvavimas. 

>i be u d rovė. kaip ra asų tauta, yra įsteigta ant 
samu, kuri© yra savininkų apgyventa. Nerasit t 
%ailgesnės vietos taupyti savo pinigus. 

[KHJYKITE NAMĄ PER MCSŲ LENGVO 
ISMOKfcJIMO PLANĄ, ANT \Ui\j Mij»1Ųl 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street _ 

Tel. Calumet 4118 los. M. Mozeris, S«c'y. 
LudS'tal kiekvieno taupytojo apdrausti 

lkl *5,000.00 FedenOlnčje Ibtaigoje. 
^ 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Mirė Dr. P. Atkočiūno Trūksta Lesų 
Motina 

Dr. Petras Atkočiūnas ga
vo laišką iš Lietuvos, kuria-

Ambulansams 
Prieš 20 mėnesių Chicagos i 

Ambulansu taryba jvede dy-
me pranešama skaudi žinia, kai patarnavimą ambulansais 
kad balandžio 20 d. mirė jo! skubiai pagalbai. Šiuo metu iš 
mylima motinėlė. Velionė gy-l Penkių ambulansu teveikia tiki 
veno Ražiūnų kaime, Deltų- j d-u, nes nėra lesų išlaidoms 
vos parapijoj. Ji buvo sulau- padengti, 
kusi per 70 metų amžiaus. Daugiausia kliūčių sudaro 

Skaudžioj valandoj reiškia- I kai kurių ambulansu senumas. 
me gerb. dr. Atkočiūnui gilią 
užuojautą. 

Valdžia Išlaiko 26 
Milijonus 

Dabartiniu laiku virš 
26,000,000 asmenų pragyvena 
iš U. S. iždo pinigų. Kitaip 
tariant, apie 11,000,000 šeimų, 
kiekviena trečia šeima visam 
krašte, daugiau ar mažiau gy
vena iš vyriausybės fondo. Areštuotas Uz Vaiko 

Kiekvieno darbininko ketvi r P a m e t i m e 
toji dalis algos išleidžiama 
taksams. 

Juos reikia pataisyti. Ambu-
lansus aptarnauja 70 greito: 

šios pagalbos ekspertų, ku
riems nemokama jokia alga. 
Jie aptarnauja ambulansus at 
liekamu nuo tiesioginio darbo 
laiku. 

Per dvidešimtį mėnesių ši 
įstaiga yra aptarnavusi 7,300 
ligonių ir išgelbėjusi 403 gy-

Vokiečių artilerijos sunkvežimis pervažiuoja Liuksemburgo — Belgijos sieną, okupuojant 
Belgiją. (Acme telephoto) 

vybių. 
-r— 

Milžiniška suma algoms. 
968,851 federalės valdžios 

tarnautojų metinė alga suda
ro $1,776,000,000, o valstybės 
kariuomenės ir laivyno perso
naliu išleidžiama $286,800,000. 

Kas mėnesį vyriausybė iš
leidžia šalpai ir pensijoms 
$509,000,000 ir per metus 
$6,100,000,000. Į šią suma ne
įeina tiesioginė pašalpa, 

$42,300,000 į mėnesį arba 
$507,000,000 į metus, kuri iš
mokama iš viešųjų fondų iš 
valstijų ar vietinių iždų. 

•Vietinei administracijai, kur 
įeina 3,000,000 asmenų, iš tak
sų išmokama kas mėnuo virš 
$400,000,000 ir į metus suda
ro $4,800,000,000 sumą. 

Už palikimą savo 17 mėne
sių sūnaus gatvelėj prie Roo-
sąyelt ir Ashland, suareštuo
tas 40 m. William Uribe, 1200 
So. Damen St. 

Kūdikis nuvežtas St. Vin
centas našlaitynan, kur jį pa
žino Uribe žmonos brolis. 

Tėvas policijai pareiškė, jog 
buvo įfeėres pereitą šeštadienį 
ir pasiėmęs vaikus pasivaik-

Peaples Furniture Co. 
Ruošia Smagią ir Įdo-
iz'ą Radio Programa 

Radio klausytojai užsistatę 
savo radio šiandie 7-tą valan-

~ dą vakare ant stoties AVGES, 
P E R ir vėl praleis smagią valandė-
10 metų Cook county gyvento- l ę beklausydami gražios ir 
jų prieauglius labai nežymus. įdomios programos, kuri su-

ščioti ir pametęs savo jan-
niausiąjį sūnų. 

Kūdikis laikomas našlaitv-
ne, o kiti trys vaikai pas gi
mines. Uribe žmona mirus 
prieš šešis mėnesius. 

Tai paaiškėjo iš šių metų gy
ventojų surašinėjimo. 

Palyginus 1930 metą gyven
tojų skaičių su šių metų, pa
sirodo gyventojų sumažėji 
mas. Šių metų gegužės 1 d 
daviniais gyventojų skaičius 
siekia 3,847,000, o 1930 m. 
3,982,123. Vadinas, 4 nuošim
čiai mažiau. 

sidės iš smagių pavasario dai
nelių, muzikos ir kitų įvaire

nybių. Programą pildys žymūs 
dainininkai-dainininkes, muzi
kai ir t. t. O dėl šeimininkių 
ir šeimininkų bus labai svarbu 
išgirsti geros žinios iš Peoples 
Furniture Company Krautu
vės apie didį ir nepaprastą 
24-tų metų sukaktuvių išpar
davimą, kur yra progos pa
sipirkti visokių gerų namam 
reikmenų numažintom kainom. 
Nepamirškite pasiklausyti. 

Tėvu Mariionu 
Misiios Velykines 
Metu: 

Gegužės 6 --- 12, Kenosha, 
Wis. — kun. dr. K. Matulai
tis. 

Shenandoah, Pa. — Gog. 13-
19 — kun. J. A. Dambraus
kas. 

PAIN \H BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

BJessed Relief 
Museles were eo sore 
ehe could hardly touch I 
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiflf, sore, achy. Rub it on thorough-
ly. Fcel its prompt warming action easc pain-
bring soothing relief. Pleasant odor. Will uot 
stam. Money-back guarantee at all drug s t ores. 

HAMLINS 
VVIZARD OIL 

LINIMENT 
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO 

t 
JUOZAPAS KANIUšAS 

Mirė gvg. 11, 1940, 6:10 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 

Uimęs Lietuvoje. Šiaulių ap-
skr., Joniškio par., Viekoniu k. 

l'aliko dideliame nuliūdime: 
moterį Ieva, po tėvais šileikai-
tė, dukterį Genevieve, 2 sū
nus: Alphonsą ir Cheste.r. pus
brolį Steponu Kaniušą ir Sei
mą, pusseaerį Julijona Povi-
laitienę ir šeimą, brolienę Jad
vygą Kaniušas. .švogerį Jim 
Vileiką Ir JŲ šeimą, švogerką 
Oną tledtaof ir šein.ą ir daug 
kity giminuj. Lietuvoje paliko 
brolius, seseris ir kitas gimi
nes. 

A. a. Juozapas Kaniuftas pri
klausė prie draugijų: Tretinin
kų, šv, Pranciškaus, Apašta
lystės Maldos ir Amžino Ro
žančiaus. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
3346 S. Union Ave., tel. Yards 
4345. Laidotuvės įvyks treėiad., 
geg. 15 d. Iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; Moteris, Duktė, Sū-
nai, Pusbrolis, Piisseseris, Bro
lienė, ivogeris, švogerka ir Gi
minės. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, 3319 Lituanica Ave., 
tel. YARds 1138. 

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

\Vllliam A. Pokorny 
Lalsnluotas Patarnavimas Diena 

Ir Naktį. 
710 WEST 18TH STREET 

TEI* CANAL SI 61 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, BaiikJe-
tams, Lnhlotuvėui* 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

SKELBKITE S ' DRAUGE1 

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 8000 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 

Mft loofc 

OLDER 
tk an your y e ars! 

Why be your age? Look younger than your years witk 
Clairoled hair with hair that k soft, colorful youtb-
fikel Thoso gray streaks can be so thoroughly erased 
wilh Ckrirol. the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
troatment that cleansee as it recondition* ae it T1NTS. 
Soo your hcurdreeeef today and say: 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtlmleru. 

^AfcUu^cMu... UH/A 
Wrttm now lor fra* booklet and tr— advic« on your hair problmm f 
han Clalr, President. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. Wew York. N. Y. 

Skai tyki te Katalikišką S p a u d ą 

Kas skaito katalikiškus lai- Kiekvieno kataliko yra prie-
kraščius, tas platina Dievo derme skaityti vien ka-
karalyste čia ant žemes. tai i k iš k us laikraščius. 

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

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUŠIUS PARODYMO RŪMUS. 

LAIDOTUVIŲ 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO-
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTMCATE. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L H l l U L DIENĄ IR NAKTJ 

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

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

sssKaza VENEHAN MONUMENT COMPANY 
527 N. Westenn Ave. Chicago, 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. J. Zolp .1646 Wost 46th Street 
Plione YARds 0781 

Anttioiiy B. Petkas 
P. J. 

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

Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Lachavricz ir Simai s s & . Phone PTTLlman 1270 Į 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Piiiilips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Vllliam
file:///VHIP
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Kunigystes Jubiliejaus Minėjimo Proga 
P a m o k s l a s dl*> kunigai daugiau reikalau

ja — nes jų atsakomybe di-
(Pabaiga) desng. Tod§l savo maldose vi-

D51 to "Kunigai, kurie yra s u o m e t atsiminkite kunigus, 
geri vadai-virSininkai, tebūnie Brangua Broleli, kun. Jero-
laikomi vertais dvigubos pa-' n i m a L P e r 25 m. rūpinaisi 
garbos." Sv. Dvasia sako: s i e l u į ^ y m u . Gerųjų žmo-
44Garbink Dievą visa tavo sie- n e l i u skaitlinga minia įrodo, 
la ir gerbk kunigus." (Eecles k a d ^ į g^as ganytojas-virši-
8, 33). O kaip kunigo pašau- nįnkas, — vadas ir vertas 
Kiroas garbes vertas 6v. Au- dvigubos pagarbos; parapijie-
gustinas sako — " Kunigo &ų gerbimo klusnybes, meiles 
rankose kartojasi Dievo Sn- i r m a l < i u ^ rūpestį juos ves-
naus Įsikūnijimo paslaptis." ^ p r i e Jėzaus jų mokymu ir 
Užtat nėra ko stetetis ftv. tobulinimu. Ar šioji sakykla, 
Pranciškum Asyiieciu, kurs> i § k u r i o s n u olatai Dievo žodį 
būdamas dijakonu bijojo į ku- B^^f altorius prie kurio kas 
nigus žventintis sakydamas: d i e n ^ g v v U 6 i r mirusius gv . 
44Jei sutikčiau drauge kunigų; M i š i a s atnašavo; klausykla, 

kurioje nusidėjėlius su Dievu 
sutaikė; mokykla, kurioje HHV-
auteliams teikė dvasinį mais
tų; sutaikimas šeimų; su- ' 
gražinimas išklydusių; aprū
pinimas Šv. Sakramentais ke
liaujančių amžinybėn, neįro
do, kad gerb. Jubiliatui nieks 
prie širdies ner taip arti, kaip 
parapijiečių dvasinis tobulini
mas — jų sielų išganymas. 

Iki šiol gerbėte, klausėte.ir 
myjejote savo gera. vadų., taip 
darykite visuomet. Tegul jū
sų pagjarba ir meile neliekti 
žodžiuose, bet pasireiškia dar
buose. Tvirtai laikykitės ftv. 
tikėjimo tiesų, kurias jums 
skelbia. Būkite katalikiškos 
minties ir nusistatymo užlai
kyti Dievo ir Bažnyčios įsa
kymus. Prisiminkite Šv. Raš-

ir angelą, pirmiau atiduočiau 
garbę kunigui, o paskui pa
gerbčiau angelą." Gražiai pa
sakė Ciesorius Bazilius savo 
sūnui Leonui: "Gerbk Bar 

^nyčia* kaip motinų, dvasinin
kus, kaip tėvus; nes garbe, 
kurių kunigui atiduodi tenka 
Dievui. Kadangi tu nori, kad 
del tavęs gerbtų ir tavo mi-
nisterius, tai teisingas daly
kas, kad ir tu del Dievo gerb
tum ir pagarboje laikytum 
kunigus." 

Žmones privalo į kunigus 
žiūrėti, kaip į Kristaus tar
nus, Dievo paslapčių teikė
jus, juos ne tik gerbti, bet jų 
klausyti. Jie tęsia Kristaus 
darbų. Jiems pavesta mokyti, 
atnašauti ir valdyti. Kas no
ri sekti Kristų, būtinai turi 
kunigų klausyti. Jėzus sako: t o lodžius: "Garbink Dievų 
"Kas jūsų klauso, tas manęs , v i s a t a v o girdimi ir gerbk ku

nigus. Kunigai, kurie yra ge-klauso; kas jus niekina, mane' 

SS 

Klausykite 'Draugo' Radio Programa 
Antradieniais 
WGES(1360kiL) 
7:30 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

• 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

^ * 
= ^ 

Kun. H. Vau-iino 25 m. kunigystes jubiliejaus atgarsiai. Nuotrauka padaryta parapijo-
nanis pagerbiant jubiliatų atsistojimu. Iš dešines į kairę: konsulas P. Daužvardis, penia kon-
suliene, jubiliatas, M. Brenzaite ir kun. A. Linkus. 

Iš Šv. Antano Dr-jos 
Susirinkimo 

niekina." (Luk. 10, 16). Šv. 
įJPovilas sako: "Mes einame 
pasiuntinių pareigas Kristaus 
vietoje lyg kad Dievas ragin
tų per mus. Mes maldaujame 
Kristaus vardu: susiderinkite 
su Dievu" (2 Cor. 5, 20). Kas 
būtų, jei kareiviai neklausytų 
savo vyresniųjų, pavaldiniai 
— teisėtos valdžios, vaikai 
tėvų! Užtat Šv. Povilas Te
są lonikiečiams sako: Meldžia
me, broliai, pripažinti tuos 
kurie darbuojasi jūsų tarpe; 
jie yf* jūsų vyresnieji Vieš
patyje ir duoda jums įspėji^ 
mų. Laikykite juos didesnėje 
meilčje dėl jų darbo. Gyven 
kitę su jais taikoje — draus-
kite neramiuosius'' Tesal. 
5, 12). 

Pagaliau, žmones privaln 
kunigus mylėti. Mažam įlen
da pašinas, bėga pas mamyte. 
Ji ištraukia pašinų, apriša 
žaizdą. Kaip vaikelis dėkingas 
motutei. Kunigas ne pašinų 
išlupa, bet nuodėmes atlei
džia. Ištraukia mirties geluo
nį iš sąžines. Kunigas sutei
kia sąžinei ramumų, suteikda
mas Šv. Sakramentus. Ar jam 
nepriklauso meilė f Jis yra 
jūsų dvasios tėvas. 

Savo meilę kunigams priva
lote reikšti maldomis — mel
stis ui kunigus. Šv. Tėvas Pi-
us XI visus tikinčiuosius ra
gino už kunigus melstis. 
"Maldaukime Dievo, kad Jis 
duotų mums šventų kunigų. 
Jei šventus kunigus turėsime, 
viskas seks gerai; bet jei jų 
stokosime, nieks kits negel 
bės." Taigi 1934 m. Jis pa
skyrė kiekvienų pinnų inene-
sio šeštadienį — Kunigų šes-
tadienlu — melstis už kuni 

Draugystės Šv. Antano sū
ri viršininkai, tebūna laikomi 'sirinkimas įvyko gog. 5 d. Į-
vertais dvigubos pagarbos.'' siraše du nauji nariai: adv. 
Nes nieks taip jūsų sielos rei- Benny Ntiurieli, 1339 So.48tk 
kalais nesirūpina, kaip kuni- Ct, čia gimęs ir augęs, mėgs-
gai. Jei širdingai kunigų klau 
svsite, niekad nesigailėsite. O 
mirties valandoje bus saldu 
atsiminti, kad visada gerbei, 
klausei ir mylėjai kunigus. 

Brangus Jubiliante, netru
kus eisi prie Dievo altoriaus1 / 

tųs visokį sportų. Tad toks 
narys bus di;-jai naudingas. 

Kitas irgi jaunas narys Sta
sys Stašaitis, 'sūnus draugijos 
nario Jono Stašaičio. Stasys 
turi miestelio darbų, yra veik-

atnašauti Jubiliajine Šv. Mi
šių aukų padėkoti Visagaliui 
už visų, kų suteikė. Atsimink 
ten ir mus visus. O visi su
jungtomis jėgomis maldausi
me gerojo Dievo, kad minėda
mi kunigystės jubiliejų šian
dien, būtume vertais vienybė-

lus sporte. Senesnieji draugi
jos nariai džiaugiasi matyda
mi įsirašant draugijon jaunus 
vyrus. 

j e su Jėzumi Kristumi, Aukš
čiausiu Kunigu ir jo šventai 
šiais celebruoti nesibaigiantį 
jubiliejų danguje. 

Draugai apgailestavo mirų-gos ir 4,180,080 kv. mylių dy-
sį narį Dominikų Naruševičių, kimios. Vieno kv. mylia der-
kuris priklausė 29 metus, bu- lingos žemės gali išmaitinti 
vo pavyzdingas, ir niekuomet daugiausia 207 žmones. To-
neatsisakydavo pasidarbuoti k i a m e p a t p l o t e nederlingos 
dr-jos labui. Jis įrašė dr-jon, v _ ,. ,. ... .,« 
. d -r « • žemes gali pragyventi tik 10 
ir savo sūnų U fvorris. *~ 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

So. Western Avenue 
RKPUBLIO 

Jonas Petrošius, Jonas Pet
raitis ir Petras. Kočiūnas dar 
tebeserga, o Jona's Aleksiū-
nas padovanojo dr-jai vienos,1 

savaitės ligos pašalpų. Nariai 
dėkingi už tai. Rap. 

žmonių, o dykumose — *2 žmo
nes. Tokiu būdu žemė gali 
išmaitinti apie 6 milijardus 
žmonių. 

Kiek Žeme Gali 
Išmaitinti Žmonių 

t 

Žemė turi 28,369,200 kv. 
anglų mylių derlingos žemės, 
,13,901,000 kv. mylių nederlin-J 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

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

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, UI. 

SKOLINAME PINIGUS £ S £ 
ANT PIRMŲ MORGIČIU 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

.Statau visokios rųšl.s naujus na 
mus ant lengvu mėnesiniu tšuio-
kčjimų. Darau visokj taisymo dar-
b% be Jokio c*ati į m o k e j i m o , an* 
lengvų mėnesini v išmokėjimo 
(Išgauna geriausi atlyginimą k 
Ftre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų) Darą* 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvu mėnesinių išmokėjimų 
nuo • imi M metų. Reikale kv4p> 
kltėa 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LEHGVAItt IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furniture House, Inc. 
fTktn HOMM OF f i l i FURNITURE?' ttlMUfc i l M 

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

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3i% 
. 

UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 0:00 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 PAKEL, Secretai-y 

J O H N P A K E L 
6816 Š. Westem Ave. Phone GrovehUl 0306 

gus. Jei jūs reikalaujate uui-- IL 

Tel. Wfllow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE'S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, 111. 

Blatz Pūsener ir Blatz Old Heidclberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaftls — Frances Kubaitis 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tai yra geriansi ir grasiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotu automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U YVILL L1KE US" 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - OUALITY MEATS 

MĖSOS ISVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
Įrengimais arba "Refrigerated" 

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

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

-j 
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PIKNIKAS MARIJOS KALNELIUOSE 
GRA2IAI PAVYKO 

Nuoširdžiai dėkoju J. E. Vysk. Bučiui, Dvasiš-
kijai, Profesijonalams, Biznieriams, Bulva-
riškiams, Visuomenei, J. F. Budrikui, Darbi
ninkėms, Darbininkams ir Talkininkams. 

D R I T J B S S Antradienis, eejaižės 14. 1940 

Praeitę sekmadienį išvažia
vimas į Marijos Kalnelius, 
Hinsdale, 111., Nekalto Prasi
dėjimo P. fiv*. Seserų naudai, 
labai gražiai pavyko. Geruįg 
prietelin privažiavo daug, ku-

Paugai iš Cicero, kuris pri
statė įvairius gėrimus ir pat
sai malonėjo atsilankyti ir 
pavaišinti visus darbininkus. 
P-nas Pauga yra žymus Cice-
ros biznieriui, nežiūri koks ne-

rie ne vien tik kad pareme būtų parengimas — didelis ar 
gražų darbe, liet kartu atgai-' mažas, vestuves, krikštynos ar 
vino savo brangią sveikatėle 
tyrame ore, pasilinksmino ir 
kupini džiaugsmo ir malonu
mo su pakilusiu ūpu, grįžo 
į namui?. 

Visų pirma nuoširdžiai dė
koju J . E. Vyskupui Petrui 
Bučiui, kuris atlydėtas Au5-
ro? Vartų parap. klebono, kun. 
d-ro Juozo Vaško, teikėsi pra

šiai p j namus šeimynoms, vi
suomet pasirengęs patarnauti. 
Tai tikras biznierius ir už tai 
turi didelį pasisekimą bizny
je. Labai ačiū p-nui Paugai ir 
jo simpatingai žmonelei, kuri 
taip pat yra tikra biznierka. 
Toliau aeių p-nui Jokantai iš i b y s t a J i e p a d a r e $45.09 
Brighton Parko, namų 'staty-

Jau gražus 1940 m. Plymouth 
nupirktas loterijai. Jis gali 
būti jūsų kiekvieno! 

— Lietuvos Vyčiu choras 
kas ketvirtadieni ruošiasi Lie-
tuVių Dienai. 

Dar vienas surpryzas lietu-

PRANEŠIMAS 
STATE IR MADISON 

"DRAUGO" 
SKAITYTOJAMS r 

"Draugo' ' skaitytojai, ku
rie pirkdavo laikraščius ant 

viams! Liet. Vyčių choras g j S t a t e i r Madison gatvių, da-
gūžes 23 d. — ketvirtadienį;b a r £a l* s S a u t i "Draugą" ir 
8 v. v. Aušros Vartų parapi-J a n t J ^ v a k a r i n i o kampo State 
jos sal«"j ruošia smagų vaka
rą, kurį galima pavadinti link
smu gegužes vakaru. Dar ga- Kiekvieno kataliko yra prie-
lėsite išgirsti, ko Vyčių cho- derme skaityti vien ka
ras šiais metais yra išmokęs.1 talikiškus laikraščius. 

ir Wshington g-vių. 

C L A S S I F I E D 

Kažkur Belgijoj" belgai sveikina Anglijos tankai vykstantį į frontą. (Acme teleplioto) 

Ii ja Petkūniene. l'ranas C u* i *•*» 
ma. 

tojui ir kontraktoriui, Kazi-
leisti apie ketvertą valandų mierui ir Onai Vilimams irgi 
laiko piknikierių būryje, ma-J žymiam kontraktoriui ir namų 

Marąuette Park darbavosi 

nigai, tuo būdu padidės su> 
i. 

Taigi, visi ir visos, malo-

loniai pasikalbėjo su pa/jsta^-
mais ir pasakė gražią kalbą; 
taip pat gerb. kun. K. tReklai-
čiui, gerb. seminarijos rekto
riui, kun. d-rui A. Jagminui, 
gerb. Irun. Ig. Albavičiui, pro
fesijonalams, biznieriams, bul-
variškianrs ir visiems malo-

statytojui ir taisytojui, biznie
riui Rapolui Andreliūnui ir jo 
žmonelei, adresu 6324 So. We-
sern Ave., Ben. J . Kazanaus-
kui, Simano Daukanto Fede-
ralės B-ves, 2202 W. Cermak 

sekanti: Aleksandra Pukelie-j "ūs prieteliai, darbininkai, da 
nė, Petras Gailius, Adolfina' rbininkės, dvasiškija, profesi 
Rimidaite ir Stasys Pūkelis. 

Iš Vyčių Veikimo 
— 112 kuopos susirinkimas 

Marąuette Park, įvyko gegu-
•žes 7 dieną. Nutarta ruošti 
"•sočiai" gegužes 21 d. Ruo-

Jie padare $85.00. 

Town of Lake atstovai bei 

visi kurie tik kuo padėjo, 
priimkite nuoširdų lietuvišką 

! ačiū, ypač dovanų knygučių 
atstovės - Juozas Lisauske, ^ ^ ^ t o g g e r o s i o , s m o t i 

jonalai, biznieriai, bulvariškiai § į a m a smagi ekskursija laivu 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMAND DAUKANTO F E D E R A L 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chfcago 

2202 West Cermak Road 
TEL,. C ANA L 8887 

I*<*n. J. Ramanauskai Raitininkas 

Kas tik nori galės prie šios 
ekskursijos prisidėti. 

Joną 
sausk 

— Gegužes 8 d. Šv. Kry-
s Lisauskis, Antanas Ii-j £ ^ ' " £ \ ~ V o t i n ų " Dienosi ž i a u s P^apijoj įvyko Lietu
os, Petronėle Turskiene. o .., . „ « f t . „t^vmp- v o s Vyčių Chicagos apskričio 

Rd., sekretoriui ir jo žmonelei, vietiniai gelbėjo Aleksas Ma- sus-ma's. Buvo svarstoma ri-
Stasiui Linauskui ir jo d-rau-

niems prieteliams, kurie daly-jgams, Dobrovalskiams, Karla-
vavo ir parėmė šį išvažiavi-į vičiams ir kitiems geriesiems 
m$* 'biznieriams, kuriuos gal ne-

Tarp skaitlingų svečių, no-' atmenu, maloniems bulvaris-
rėciau .pažymėti keletą mūsų'kiams ir šiaip visiems ir vi-
biznierių ir padėkoti: visų 
pirma Juozui F. Budrikui, ku
ris malonėjo suteikti garsia
kalbį ir palinksminti gražia 
muzika. Mes, rengėjai ir visi 
dovanų knygučių talkininkai 
niekados negalėtume pamirš
ti Juozo F. Budriko, kuris tu
ri dvi dideles krautuves, ad
resu — 3409-11 So. Hal'sted 
St. ir 3417-21 So. Halsted St., 
pirmai progai pasitaikius, ap
lankyti ir reikale įsigyti na
mams reikmenų. JudsasJF. Bu-
drikas mus remia tai ir mes 
už tai atsilyginti turime, pirk
dami iš jo krautuvių įvairių 
namams reikmenų, kurių J. 
F. Budri kas turi didžiausią 
pasirinkimą ir patarnauja žmo 
nems lengviausiomis sąllygo-
mis; ta proga nuoširdžiai dė 
kui Juozo Budriko darbinin
kui p-nui Malony, kuris labai 
prielankiai atsinešė ir patar

šoms, kurie tik kokiu būdu 
prisidėjo ir parėmė. 

Nuoširdžiausia padėka ten
ka visiems ir visoms darbinin
kams — šeimininkėms, kurios 
taip nuoširdžiai ir gražiai da-j dienomis, gausite skirtas do-
rbavosi virtuvėje, būtent: An-, vanas. Ačiū Ciprijonui Druk-
taninai Vaišvilienei, Onai Jae-i teniui, kuris per garsiakalbį 

rgis, Vilimas Adintas. Jie pa-' 
darė bendrai $36.05. 

Dovanų knygutės tikietėliai 
atnešė apie $150.00. Dovanas 
gavo — Ieva Braunienė iš Ci
cero $5.00; antrą — p-nas Ku-
nickas nuo Leavitt St. $3.00 
ir No. 906 $2.00. Viršminėti 
asmenys prašomi kreiptis į 
J. Kulikauską, 2322 W. 24tli 
St., arba į "Draugo" ofisų 

proga, tikrai gražiai atžymė
jote, gražiai pasidarbuodamos 

, .. . .., . . r i • v.-itualo kausimai ir liepos 4 d. platinime tikietų. Labai aciu # *~ m 
— Lietuviu Dienos reikalai. visoms ir visiems. J. K. 

Patyrimas per daug. dažnai 
mus moko, kad žmonėms sun
kiausia suvaldyti savo liežuvį. 

Spinoza. 

Meilė — vulkano verpetai; 
ką. užlieja — paskandina jo 
išimtį. 

^Irfenei, Onai Bendauskienei, 
Magdalenai Okonienei, Teklei 
Šimaitienei, Barborai Todelie-
nei, Paulinai Garbnsienei, Ur
šulei Gudienei, Sofijai Bud-
minas, Josefinai Šaltėnienei, 
Valerijai Zableckienei, Eleo
norai Zableckaitei, Marijonai 
Todienei, Frances Tensevičie-
nei ir Jonui Budrevičiui. Vir
tuvė padarė $101.73. 

Brigbtcn Park darbininkų 
ir darbininkių štabų sudarė: 
Onr. Jasperienė, Marcijona Na 
vickienė, Jonas Novickis, Ag
nės Navickienė, Mary Grin-

darė įvairius pranešimus. 
Knygučių dar daug negra

žinta ir galutinos sąskaitos ne-
suvestos, bet tikiuosi kad Ne
kalto Prasidėjimo Seselės lai
mės virš trijų šimtų dclerių. 
Už tat prašau visų tų, kurie 
dar turite paėmę knygutes 
prašau grąžinti, žinoma, bū
tų malonu, jei kad grįžtų pi-

WOIK STTUDIO 
194! West 3 3 * Street 

MODERN 

COMPLETE 

ADVANCED PHOTOGRĄPHY 

LOWEST POSSIBLE PRĮCĘŠ 

PHONE LĄFAYETTE 2813 ^ 

navo. Toliau labai t;čiū Jonui saite, Teodora Atroškienė, Ju 

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
Galima gauti: 

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

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad 8akitaras Hitleris duoda ge
rą a|>otita ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūnų, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta-
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo isdirbėjtj. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th St, Chicago 111. 
Tel. CANAL 1133 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu namas, po 6 kambarius. Ge
rame stovyje. 2 kary garadžius. Alie
jų apSildomas. Tiktai $8.500 00 Atsi-
Snukifp; fi429 South TCoUn Street. 

R E N D O N TAVERNAS 
Rondon ptinat Trenktas tavernas pa-
tikimui žmogui. Hera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
Biznis gerai ISdirbtas. Atsišaukite J 
savininką; 2257 West 23rd Place, 
trečias aukStas. 

PARDAVIMUI NAMAS 
3436 So. Wallace: f fletu namas; 
4 kamb. pečiais apšildomi: Mūrinis 
2 karu garadžius: savininko telefo
nas Vinceimes 0088, 7920 Vernou 
Averrnc. 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobilj arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlaL Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą kal
ną ir galiama išmokėti per 3 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
Ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 { mėnesf. 

Taipgi apdraudžiam storų Lan-
rų Langus, Rakandus, Namus Ir 
kita turtą 20 procentu pigiau. Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-roA lubos 

Tel. Prospeot 3140 

PARDAVIMUI NASTĖS 
Pardavimui 3-fIetų namas Brldge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Uau-
o l u a 9 « ? 0 «r tn tb TV*W*r*> <5(rf>n« 

REIKAUINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 
Turi mokėti melžti karves. Pagei
daujamas nevedės žmogus Atsišau
kite laišku: "Draugas", 2334 South 
Oaklrv Avenue, Chicago, III.. Bos 
No. 073B. 

M A C A R O N I -
.AND-CHEESE-
READY !N 9 MINUTES 

PARDAVIMUI 

Pardavimui 5 Kambariu cottage; už
daryti porčiai: cementiniai pamatai; 
garu apšildomas; 2 karu garadžius; 
cottage, % akero žemės, lietuviška 
apielinke, mokyklos ir bažnyčia. Ge
ra proga namų statvtojui. Savinin
kas: 10445 South I loma n Avenue, 
Chicago. Tliinote. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui National casb reglster. 
Mažai vartotas, kaip tik naujas. 
Kaina — $90.00. A. Samolis 2111 
West Coulter Street. Chicago, DJ. 

PAIESKAU UUSIN1NK«> 
Reikalinga pusininkas geram** taver-
no biznyje. Gali būti vyras ar mo
teris. Geras biznis. Atsišaukite. B59 
\Vtxt 71st St., Chicago. Bl. 

PARDAVTMTTI NAMAS 
Pardavimui 2 aukštu mūrinis namas. 
:•$ fletai: 4, 6 ir 7 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokvklos ir bažnyčios. Kreipkitės: 
2130 \Vest 22ml Plaee, Chicago. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTUESS FLOOR SANDUVG" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuotas 

D51 Specialių Sąlygų 
šaukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

MARQUETTE PARKO APYLIN-
KioJ 8 cottagial nuo |1600.00 tr au
kščiau. 

15 bungalows nuo $3500.00 Ir au-

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir au
kščiau. 

18 keturflacių nuo $9500.00 ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus Ir 
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ka turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės paa 

C P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 8713 
Vakarais Proppect 0176. 

VVOMEN! 
read how thousands have been able to 
GET NEVV ENERGY 

IMPORTANT Medical Tests Revea! WHY Famous Lydia L Pinkham's Vegetablc Com-
Has Been Helpmg Weak, Rundown, Ntrvous Women For Over Hali A Cenhiry! 

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. Oa1! Lawn 193J-1 

i 

If you feel tired out, limp, listless, 
mcx>dy, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your boy friends to more at-
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF IT! No man likęs a dull, tired, 
eranky woman. 

AU you may need is a good reliable 
tonic. If so try famous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more whole-

some food which your body usea 
direetly for energy—to help bu ii d 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe-
male functional distress and give you 
joyful bubbling energy that is re-
fleeted thruout your whole being. 

Over 1,000,000 women have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results c 
should deligh f you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

• " • 

QUESTI0N 
W/IIC/I tve the 

only cough drops 
containing 
Vitamin A? 

(CAROTiNi) 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

^r-rr- .. :,.- -rr^-^.y^^Tj.-:. NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
UQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukite. Mūrinis ga
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-

1 nas PROspeet 8078-

Išpopcriuojame bile djdžio kam
barį už $2.00. Maliavojam namus iš 
vidaus ir lauko. 

Sopioki Bros., Tel. Yards 1540. 
PARDAVIMUI 

Pardavimui grosernė ir delicates-
st^n, ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien biznį. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje. Saukite savinin
ką: Tel. Cicero 1692. 

PAIEŠKOJIMAS 
Marijona Sinkevwwen^, 1801 MaHir. 
Avenue, Sheboygan. Wisc., pai<\ško 
vyro vardu Mykolas arba "Maikis", 
kuris buvo pas ja į Shckoy,ran nu
važiavęs. Pavardės nežino. Jei las 
žmogus matytų šį pagarsinimą, jis 
prašomas atsišaukti virš minėtu adre
su. a 

REIKALINGAS DARBUVINKAS 
Reikalingas janitorius. 3 fletu name 
pečių prižiūrėti. Duoda 2 kambarius 
ir mažą primokė/jimą. 5514 South 
lliiM'iald Avenue. šauki*e vakare. Tc-
lefooas PROspect 9181. 

MARQUETTE P A R K E 
Savininka» apleidžia Chlcaga. I M 
dienu turi bntl parduotas bunga.low 
6832 B. Maplewood Ave.; 6 po 1 
kambarius, Šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų guradžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., 1 
fletu namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžial, ren-
dos } mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisinga pasiūlijima. su 
mažu Jmokėiimu. O. P. Suromskis. 
manajrer, 6921 S. W e s t e m Ave.. t e l 
Republic 3713. Narnų telefonas — 
Prospect 0176. 

PARDAVIMUI NAMAS — 4709 W. 
12TH PLACE. CICERO 

2 aukštų, mūrinis, 5 Ir 6 kambarių. 
Pirmas aukštas karštu vandeniu ap
šildomas. Prieinama kaina iš prie
žasties greito pardavimo. Atsišau
kite: A. Samolis, 21II W. Coulter 
Street (25th Street). 

RENDON KRAUTUVE 

Rendon krautuvw su taverno ba
rais ir 6 pagyvenimui kambariais 

j užpakalyje. Tinkamas Lunch Room 
ar kitokiam bizniui. Atsišaukite: 

3827 So. Emerald Ave. 
2-ras aukštas priekyje 

PARDAVIMUI 
Brighton Park Biznio Namas 

Storas ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
karų garadžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimaia Del pla
tesnių informacijų, kreipkitės j : 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFaye4te 8248 

- U 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrengta plr 
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 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 588S., 

Bes. — ENGlewood 5840., 

• 

• 

ATSARGOS KAPITALAS - £340,000.00 
TURTAS VIRŠ £4,700,000.00 

Dabar mokam VĄ% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namu 1 iki 20 m. 

STANDAR D 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAJT ASSOCIATIOlff 

O P CHICAGO 
JUSTTN MACKIEWICH, Pres, 

Obartered b j U. 8. 
SAVINGS FEDERAULT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečtod.: 9 iki 11:00 p . i e i tad . : 9 Iki 8;00 T. T. 
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