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kali jo s Laivyno Atstovas Turės Keliauti
Vokiečiai Iš Jugoslavijos
NACIZMAS
Netaip dar senai Vokieti
jos miestais, kaimais ir lau
kais nuskambėjo gandas,
jog Vokietija susilaukė va
do, kuris prikels senąją vo
BELGRADAS,
balan
kiečio didybę, kuris pasta džio 3 d. — šiandie Vokie
tys Vokietiją didžiųjų ir tija įsakė visam pasiuntiny
garbingųjų valstybių tarpe. bės štabui, išskyrus du as
Didmiesčių pogrindžius, su menis, grįžti Berlynan, kai
smilkusias dirbtuves ir pri Jugoslavijos pasienyje vy-,
sigūžusias kaimo lūšnas pa- ksta galutinieji kariniai pasiekė džiaugsmo žinia — nau! siruošimai ir diplomatiniai
jasis vadas žada darbo ir sluog3niai įsitikinę, jog Hit
duonos.
_
leris nusprendęs, kad karas
Viena valstybė, viena gu jUgOsiavįja yra nebeistauta ir vienas vadas”, nu vengiamas.
skambėjo per visą VokietiMotorizuotoji Vokietijos
ją, o vokiečių širdyse -[kariuomenė koncentruojama
džiaugsmas ir šviesių dienų! Romunijoj jugoslavijos pa.
ilgesys. Jie nežinojo, jog sienyje, apie 50 mylių nu<
c “i mm. u tfu m
Acme felennoto*
Hitlerio pažadai ir liks tik Belgrado ir pietingj Vengri.
Iš Jugoslavijos nacių vyriausybės atšauk ti vokiečiai bėgliai, atvykę į Gra z, Austri
pažadais. Nesulaukė jie nė • •
joje, netoli šiaurinio Jugoslavijos pasienio.
J*
duonos. Tačiau naujieji val Macek su vyriausybe
dovai pavertė tautą dvasi Tuo tarpu Jugoslavijo.,
LYDIMIEJI LAIVAI
niais ir materialiais ver šiandie jaučiamas didesnis U. S. NEKLAUSO
gais.
Šiandie
Vokietijoj vieningumas, kai kroatų au AŠIES PROTESTŲ
NESĄMONE, PREZ.
skurdas ir karo šešėliai bai tonomistų vadas Vladimir
sūs.
KAIRO, balandžio 3 d.Macek pareiškė įstojąs nauWASHINGTONAS,
ba
WASHINGTONAS,
ba-'
jojon vyriausybėn viceprem
Anglų kariuomenė užėmė
landžio 3 d. — Gerai infor
Iandžio 3 d. — Neatsižvelg
FAŠIZMAS
jeru.
Miesso, prie Addis Ababa
muotieji sluogsniai praneša
Macekas pareiškė dedąs dama į naujus ir dar griež J i būti geležinkelio ir atsidū
Buvo garbinga ir dainuojog Kongreso vadams Pre
ašies
protestus,
janti Italija. Buvo ir Roma vilčių, jog ./‘nežiūrint ant tesnius
rė apie 180 otylių nuo Etio
zidentas Roseveltas pareiš
išdidi. Bet nepasijuto ita mūsų gulančių visų sunke Amerikos vyriausybė tęsia
pijos sostinės.
kęs, kad sugestijos panau
lai, garbingosios Romos pa nybių, mes galime nuošir sabotažo tyrinėjimus suim
likuoniai, kaip ir jų tarpe džiai bendradarbiaudami, iš tuose Vokietijos ir Italijos
doti U. S. laivyną lydimai
iškilo Mussolinis su savo laikyti taiką ir nugalėti šiuo laivuose.
VICHY, balandžio 3 d.— siais laivais Amerikos pre
tamsiuoju
laiku
užgulusias
pasekėjų gauja. Jie žadėjo
Vyriausybės šiandie prane kėms Anglijon šiuo laiku
Į naująjį protestą, gal
Italijai neaprėpiamas impe- mus sunkenybes”,
šama, jog Prancūzijos valdo yra “perdaug nesąmoningos
rijas, plačiąsias jūras ir geManoma, jog naujosios vy būt, nebus atsakyta taip raojoj Lebanon provincijoj,
rovę nepaprastą. Susigundė riausybės premjeras gen. skubiai kaip į pirmąsias no Beirute įvyko susirėmimai ir kalbėti apie tai”.
Senato santykiams su už
italai ir nė nepasijuto kaip Simovič, susitardamas su tas, bet jis vyriausybės nu tarp policijos ir vietos gy
sieniu
komisijos pirminin
ir jie neteko visko, ką ture- Maceku, pažadėjo kroatams sistatymo nepakeisiąs.
ventojų.
kas George pareiškė nieko
jo — savo laisvės ir savo savivaldybę ir priėmė MaceNaujasis ašies valstybių
nežinąs, kas duotų suprasti,
vaikų geriausiųjų.
ko pasiūlymą sudaryti trijų protestas Jungtinėms Vals
jog administracija galvoja
Šiandie Italijoj skurdas asmenų sosto tarybą,
BOSTONAS, balandžio 3
tybėms įteiktas vakar. Ja
apie panaudojimą lydymųjų
ir priespauda slankioja vi- Karas netrukus
me daugiausia dėmesio krei d. — Dešims vokiečių jūri laivų.
sais pakampiais ir vieton Vokiečių slu-ogsniai atvi- piama, jog Amerikos vy
ninkų suimtų už sabotažą
Jis taip pareiškė, jog jis
dainų aimanos aidi. Šiandie j rai pareiškia, jog atšauki- riausybė neturėjusi teisės
Italijoje vokiečiai viešpa- mas pasiuntinybės štabo rei suimtųjų laivų įgulos inter jų pačių tankeryj, atsisakė abejojąs, kad Prezidentas
gintis federaliam teisme, darytų ką nors nepasitaręs
škia, jog karo iškilimas yra nuoti.
tau j a.
kad tuo būdu laisvu noru su Kongresu.
neišvengiamas ir netrukus.
Tuo tarpu, pirmadienį iš nepasiduotų teismo jurisdi
Tuo tarpu italų sluogsTuo tarpu paskutiniosio
KOMUNIZMAS
Peru
uosto
Callao
pabėgu

niai pareiškia, jog karas, ne
mis dienomis Prezidentas
Vakarų Europoj gimęs ko žiūrint padėties rimtumo, sieji du vokiečių laivai ras kcijai.
Rooseveltas konferavo su
munizmas kadaise užplūdo dar ngra neišvcngiamas
ti paskendę liepsnose apie
laivyno sekr. Knox ir admi
plačiąsias Rusijos stepes.
Jugos|avijos vyriausybė 200 mylių nuo pajūrio. Lai
BERLYNAS, balandžio 3 rolu Harold R. Stark. Šių
Rusijos darbo žmogus nieai užgin{ija vokie{ių vų įgulos nerasta.
d. — Įtakingi nacių sluogs- konferencijų
smulkmenos

Naciai Atšaukė
Pasiuntinybės
Visą Štabą

J

Žinių Santrauka

ko neturėjo, o jam tiek daug

šimu9 apie ^„„tančius

buvo žadama. Ir štai senųjų
carų sostuose atsisėdo naujieji valdovai. Bet darbo
žmogui daug žadėdami jie
tedavė tik didesni skurdą ir

nuožmumus prieš vokieėius
jUgOaiavįjoje
1
_________________
iaįsvaja žmonėmis, nepakengiame
jr

Naciai Suėmė
U. S. Piliečius

niai šiandie pareiškia, jog laikomos paslaptyj.
Vokietijos-Jugoslavijos san
tykiai dar labiau įsitempė ir
jog Vokietijos nuolaidumas
Sulaikė Italų
turės išsibaigti.

Demonstracijas
BERLYNAS, balandžio 3
pnespau ą.
nepakęsime jokio despotizIr štai šis naujųjų laikų įmo, nežiūrint
... . . ar jis
.. rudais
, . d. — Vakar ir pereitą nak
ROMA, balandžio 3 d. —
tį
suareštuota
bent
aštuoni
despotizmas,
prisidengęs
.
,
.
x
,
•
•
ROMA, balandžio 3 d. —
r
bv ar jU0(jaia marškiniais,
ar
amerikiečiai, kurių tarpe šiandie po trijų dienų vizi šiandie studentai bandė pa
darbo žmogaus laivės skrai
,
, . .
.,
6
,
raudona skraiste pridengtas.
ate, atėmė iš v.sų luomų vikoks vienas dvasininkas ir Ame to Japonijos užsienio reika siekti Jungtinių
Valstybių
rican Chamber of Commer- lų ministerijos Matsuoka iš ambasadą ir Jugoslavijos
sas žmogaus teises, paver- . .
,
.
b
. /
laisvo krašto žmogus tap
ce sekretorius. Naciai pripa vyko Berlynan, iš kur jis pasiuntinybę, kad galėtų su
te Rusiją ir užgrobtąsias .
profašistu
valstybes milžinišku kalėj, “ P r°naClU’
daryti demonstracijas, bet
ar
prokomunistu
laisvu žįsta, jog šie 1 areštai gali | vyks Tokijo,
būti atsakymu į Amerikos
mu ir tiesia kruvinas ran
kariuomenės kordonai juos
noru — mums nesupranta
suėmimą Vokietijos laivų.
kas kitur.
1
sulaikė.
ma. Yra žmonių, kurie už
I
pinigą svetimiesiems tar
Policija duoda suprasti,
: Panašios demonstracijos
IR MES
nauja, bet žmogaus dvasi jog visi suimtieji paleisti.
buvo suruoštos pirmadienio
Nesurasdami kitos išei niai turtai pinigais neįkai Kai kurie pereitą naktį, o
Dalinai debesuota ir pro naktį, bet policija demons
ties, komunistai visiems sa nuojami. Kiekvienam prona kiti šį rytą. Jie keletą va
trantus išvaikė ir prie Ame
vo priešams nuolatos prime cyj, profašiste ir prokomu- landų išlaikyti slaptosios po tarpiais lietus.
rikos ambasados ir Jugosla
tinėja fašizmą. Tačiau mes, niste tik pilnutinį dvasios licijos, Gestapo vyriausiam
Saulė teka 5:19 vai., sau vijos pasiuntinybės pastaty
gyvendami laisvam krašte bankrotą tegalima suprasti. štabe Alexander platz.
' lė leidžias 6:18 vai.
ta kariuomenės sargyba.

ORAS

Admirolas Lais
Dirbęs Su
Sabotažninkais
AMERIKA NUSAVINS
AŠIES LAIVUS
WASHINGTONAS,
ba
Iandžio 3 d. — Šiandie Jun
gtinės Valstybės pareikala
vo, kad tuojau būtų atšau
ktas
admirolas
Alberto
Lais, Italijos laivyno attache prie Italijos ambasados
Washingtone, kuris esąs su
sirišęs su Italijos laivų šiam
krašte sabotažavimu.
Šiuo reikalu Prezidentui
Rooseveltui įsakius Valsty
bės sekretorius Cordell Hull
pasiuntė Italijos ambasadoriui, kunigaikščiui Colona

„otą.

Kapitono kaltinimu
Notoje sakoma, jog Prezi
dentas Rooseveltas, pasirera
damas esamais faktais nuta
rė, jog atstovo buvimas
Amerikoje vyriausybei yra
nebepageidaujamas”.
Sąryšyj su šia nota pažy
mima, jog pereitos savaitės
pabaigoje Texas suimtas
Italijos laivo kapitonas pa
reiškė gavęs įsakymą iš lta
lijos laivynais attache sunai
kinti laivo mašinas.
Spaudos
konferencijoje
sekr. Hull pareiškė negalįs
nieko pasakyti ar panašių
žygių bus imtasi ir prieš
Vokietijos
oficialiuosius
žmones Amerikoje.
Atsakymas iš Romos

Italijos ambasados parei
gūnas pareiškė, jog nota
persiųsta Romon ir jog lau
kiama iš Romos instrukcijų.
Nors nota terminuojama
prašymu, bet iš jos turinio
galima suprasti, jog atstovą
atšaukti reikalaujama.
Tuo tarpu šiandie iždo
sekr. Morgenthau pareiškė,
jog sąryšyj su suimtaisiais
laivais, studijuojama gali
mi žygiai pervesti suimtuo
sius 28 italų ir 2 vokiečių
laivus Amerikos tarnybai.

Italai Norį Etiopijoj

Taikos
LONDONAS, balandžio 3
d. — Čia gauta nepatvirtin
ti pranešimai, jog Aostos
kunigaikštis, italų kariuome
nės Etiopijoje vadas, nori
su anglais sudaryti karo
pertrauką.
,
Gauti iš Addis Ababos
pranešimai duoda suprasti,
jog tik skubi ir tvarkinga
kapituliaciją gali išsaugoti,
sostinę ir kitus Etiopijos
centrus nuo sunkių pasėkų.

NUSIŽUDĖ
VENGRIJOS
PREMJERAS
BUDAPEŠTAS,
balan
džio 3 d. — Pereitą naktį
staiga mirė Vengrijos prem
jeras Count Paul Teleki ir
tik po keletos valandų mir
ties priežastis kiek paaiškė
jo, kai Vengrijos oficialioji
žinių agentūra pranešė, jog
jis nusižudė. Premjeras bu
vo 62 metų amžiaus.
Tuo tarpu
neoficialiai
pranešama, jog sąryšyj su
Teleki mirtimi atsistatydi
no visa Vengrijos vyriausy
bė.

Naujas premjeras
Naujuoju premjeru sku
biai paskirtas buvęs Telekį
kabinete užsienio ministerio
dr. Laszlo de Bardossy. Jam
pavesta sudaryti ir nauja
sis kabinetas.
Kiek anksčiau užsienio
ministerija buvo paskelbusi
jog premjeras mirė nuo šir
dies atakos.
Vengrų sluogsniai Londo
ne gavę žinių, jog prieš pat
mirtį premjeras gavęs vo
kiečių griežtą reikalavimą,
kad jis Vengrijos visą kon
troliavimą pervestų naciams
pasiruošimui pulti Jugosla
viją.
Proanglas
Sakoma, jog miręs prem
jeras buvo daugiau proanggliško sentimento negu pro
vokiško, bet nedavė esąs
griežtai neutralus, kad tuo
būdu padarytų daugiau įta
kos vokiečiams.
Kabinete jis
pasilikęs,
kad galėtų išvengti visiškos
vokiečių dominacijos Ven
grijoje.
Paskutiniuoju laiku
jis
vedė konferencijas su ka
riuomenės ir vyriausybės
vadais sąryšyj su Jugosla
vijos situacija.

Nuskandino 367
Tūkstančius Tonų
BERLYNAS,
balandžio
3 d. — Informuotieji sluogsiniai šiandie praneša, jog
Vokietijos karo laivai ir submarinai, veikią šiauriniam
Atlante, tarp kovo 16 ir 23
d. nuskandino 367,800 tonų
Anglijos prekybinio laivy
no.
Tuo pačiu laiku karo va
dovybė praneša, jog Vokie
tijos ir Italijos kariuome- .
nės parodžiusios šiaurinėj •
Afrikoj naujų laimėjimų,
kai jos užėmė Agedabia,
šiaurvakarinėj Libijoj. To
liau pranešime sakoma, jog
italų ir vokiečių kariuome
nės sėkmingai žygiuojan
čios Viduržemio pajūrio lin

Va •

Penktadienis, h&land. 4, 1041
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
laisvės atgavimo,

IS DETROII LIETUVIU VEIKIMO
Iš Federacijos
4 skyr. darbuotės
sk.

mėnesinis sus-mas įvyko ko
vo 31 d., Lietuvių svetainėj.
Susirinkimą

vedė

pirm.

P.

Medonis.
Izabelė

Užsiregistravo:

Keblaitienė, pavienė, Edvard

iš

Aksomaitis

moksleivių

naujai susitvėrusios kuopos,

ir Ona Aksomaitienė, pavie

nė. Pastaroji yra žinoma vei
kėja ir korespondentė. Svei
kiname naujus veikėjus.
Iš nebaigtų reikalų — nu

pirkimo

mokyk

parapijų

loms knygų — raportą iš
davė P. Grybas ir pirm. P.

Išklausius prane

Medonis.

parap.

nutarta

šimą,

mo

kykloms įgyti tai, kas rei
kalingiausia

mokykloje

se

serims. Taipgi nutarta, kad

komisija susižinotų ir su Šv.

Petro parapijos klebonu. Lė
šų tam tikslui skirti tarp 30
ir 35 dol. kiekvienai. Darbas

pavestas komisijai.
Iš moksleivių kp. veikimo

raportą išdavė O. Kratavi
čienė. Apipasakojo apie su

sirinkusios moksleivių kuo

pos užsibrėžtą veikimą pa
laikymui lietuvybės. Rapor

tas priimtas. Moksleivių kuo
dėkojo

Susirinkimas

nomas biznierius ir rėmėjas mokinasi Chemical Engine-

žada pirmas aukoti įrengi

Federacijos

skyriui
už pasidarbavimą,
ir
parodytą prielankumą

moksleiviams. Jo kalba pri-

imta gausiu delnų plojimu.
Kadangi Edvard Aksomaitis

Komiteto paminėti 20 me mui šv. Antano bažnyčioj universiteto beno ir griežia
rapijiečiai sudėjo L. G. Fon tų jubiliejų kleb. kun. J. Či- “cushioned kneelers”. Geras trimis įrankiais: soxaphone,

Žinių-Žinelės

DR. STRIKOL’IS .

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

EAST SIDE

AįiItac

kauskienė, O. Vaškevičienė, buotojai,

I įetlJVOS

daug’ pasidarbavę

DR. P. ATKOČIŪNAS

G. Drukteinienė, R. Stasiu-1 SLRKA ir geri rėmėjai visų
nienė,

rClKdlčMIS
Vasario 16’ dienoJe Pami‘

M!

Gfigaitienė.

Barkauskienė,

O.

V. kilni« reikah»-

Valiuko-

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Stasys

Klapatauskas,

ži-

"

Detroitiečiai, Balsuokite Kaip
Žemiau Pažymėta.

čius.

Perskaitytas laiškas artis

Laiškas

užgirtas.

ADVISORY

nariai. Pasikalbėjus, palikta

ant' toliau.

DO YOU FAVOR PERMITTING THE SALE OF ALCOHOLIC

Gautas laiškas kun. P. P.

LKĮUOR B Y THE OLASS ON SUNDAYS AFTER 2 P. M.?

Ciniko, MIC., “Draugo” ad
ministratoriaus, prašant su
rengti vakarą spaudos pra

Susirinkimas,

plačiai

apkalbėjęs

klausimą, vienbalsiai nutarė

tokį

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jaa, leisdami
ISekiamlnuotl jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių įtempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

4712 So. Ashland Avė.

Tai

vakarą surengti.

Suvirš 20 metų praktika, inu, aklų
taisyme ir gydyme
GERAI PRITAIKIAU AKINIAI
pataisys kreivas akis, trumparegystę
ir toliregystę;
palengvins aklų {tempimą, praSalIns
galvos skaudėjimų, svaigimą ir akių
karitj.
MODERNI AKI AlSI, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO BCDAI
Specialė atyda atkreipiama { vaikų
akis.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia.
VALANDOS:
lo-tos iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutari}.

iškeltą

Tel. YARDS 1S7S

iiHttMiittiiniiniimittiiiiiiiiiiiiiiiHtniun

bus lyg ir paminėjimas dien

OFTOM ETRI ŠTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampns 18 tos

Telefoną* CAMAL 0523 — Cbleago
OFISO VALANDOS
Kasdien ».00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir Mt: 9:00 a. m. Iki
7:80 p. m.

raščio 25 metų sukaktuvių.

kočiūnas, K. Mišaikis,

nut.

rašt. A. Ambrasienė, finan

ATSIDARĖ

NAUJAS

GĖLYNAS

sų rast. O. Kratavičienė, iž
dininkas

P. Grybas,

taipgi

iš atstovų: M. Šimonis, J.
Cress, K. Samsonas, P. Gus

taitis, P. Medonienė, J. Bla'

Nutarta komisijos sus-mą
šaukti balandžio 5 d.
Susirinkimas

uždarytas

pirm. P. Medonio.

Koresp. A. A.

Garbė žu vusiems ui tėvy
nę fr garbė tėvynei, kad yra
kam nž ją žūti!

PASKOLOS

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

Ofiio tel. OANal 2346
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutarti,
Rea TeLĮ HEMkx* 8150

Tel. YARde 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
ĮVAIRIAUSIU GĖLIŲ

TAUPYKITE

Telefofiuu; HEMIock 5848

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. YVestern Avė.
Ofiso valandos:

Tūkstančiai vazų nuo $1.00 ir aukftč.
Įsigykite Savo Gėles Velykoms
Pas Mus

Trumpam Laikui Specialiai Nupigintos Kainos
Tel. LA. 8977

COLLINS BROS.
3570 W. Vernor Hy„

Detroit, Mich.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434,

mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
3K%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

MCSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskriaudžiant Nei
Vieno Klijento!

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

KEISTUTO SAVINGf" and LOAN ASS'N.
3236 So. Halsted St.

Chicago, III.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th CL
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vek.
ir nagai sutartį.

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

DR, A. JENKINS
(Uetnvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CALumet 4118

J

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. OANal 5969

CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Road
1 —

OFISO VALANDOS
4 ir 6:30 — 8:30 rakai*
ir pagal autartį.

Ofiso

Reaid. TeL:
TeL:
PROspeot 8534
VIRglnla 1886

DR, RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 YVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 VaL
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

2202 YVest Cermak Road

Tapkite Finansiniai NepriklausomilU

TeL YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. C. WINSKUNAS DR.GYDYTOJAS
IR

Telefonas CANaI 7329

PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

(Lietuvių Svetainės Kampinėje
Krautuvėje)

ževičiūtė, O. Banionienė, J.

Keblaitė.

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

Popiet — Jiuo 1 iki J! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutarti

Išrinkta komisija, į kurią į*
1^
eina valdyba: pirm. P. Me

donis, pagelbininkas S. At

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais

2158 YVest Cermak Road

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

PROPOSITION

Sale Of Liąuor By The Glass On Sundays
After 2 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago

PHYSICIAN AND SURGEON

Reikale šeimyniško vaka
ro, raportą išdavė valdybos

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

DIDŽIULĖJE BUDRIKO
KRAUTUVĖJE
3409 So. Halsted Street
Tel. Yards 3089

LIETUVIS
ARU. GYDYTOJAS
SPECIALISTAS

DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais

Euekvieną dieną randasi:

inniiiimiiifiHiiiiiimimiiminittiitmiif’

siųsti į lietuviškus laikraš

DR. P. 2. ZALATORIS

LIETUVIAI DAKTARAI

nevieia, I. Putrienė, B. Droš Naudžiai yra pavyzdingi dar

DR. VAITUSH, OPT.

platinimui.

DR. S. BIEŽIS

SR. J, J. SIMONAITIS

rašyti ir lietuvių kalboje ir

Kaskas.

TT. Marijonu Misijos
Gavėnios Metu

WE5T SIDE

anglų kalboje, palinkėta jam

Anna

Jis yra narys

Čižauskui, draugijos ir pa

yra pasižymėjęs eilėraščiais nSjimo ™kaktuvių Lietuvos nienė, Iz. Stanevičienė.

tei

ering srity.

dui $91.00. Aukotojai: kleb. žausko ir 33 metų Šv. Jur- sumanymas.
Susilauksime clarnet ir flute.
Balandžio 6—13 dd., Motikun. J. čižauskas $6.00; K. gįo parapijos įsikūrimo su- didelio patogumo.
Velykų atostogas Edward treal, Canada — Kun. VirJezbutls $5.00; Tretininkai sirinkimas įvyks balandžic
Balandžio 7 d. įvyks bal
Detroite jau daugelis baž- Doftort žada praleisti Flori cas Andriuška.
$4.00; Maldos Apašt. dr-ja 5 d., 7 vai. vakare, mokyk
savimas.
nyčių turi tokius patogu doj.
$4.00; Panelės Šv. Neperst. los svetainėj.
Balandžio 7 — 13 dd., fiv.
J. Doftartai gyvena Linmus.
Aš noriu čia rašyti tik a- Pagalbos $3.00; J. Usoris!
„ x
,
Jurgio parapijoje, Detroit,
i coln Parke.
°
,,,
’
„„„„ „ 1
Prašome visų delegatų at
pie vieną naują sumanymą, $4.00;
M. Klansko $2.00. Po
Mich.
— kun. K. Rėklaitis.
Šv,. Antano bažnyčioj Ve
į šį susirinkimą
t. y. “Charter Amendment”, $1.00: I. Degutis, V. Kaz silankyti
50 metų jubiliejui pami
nes jau bus paskutinis su lykų rytą pirmos mišios bus
kur, tarp kitų sumanymų, lauskas,
M. Baikauskienė,
Bal. 11 d. iki 13 d. — Šv.
nėti Royal Ark Association’s
yra “Advisory Proposition” O. iiarštiene, M. Bubliaus- sirinkimas. Bankietas nebe 5:30. Mokyklos vaikučiai se
Vincento Pauliečio parapijo
iškilmingai (biznierių ir profesionalų or
su raide J. Ten pasakyta: kienė( M Urbonienė, P. Va- toli. Turime daug dalykų su serų rengiami
je, Springfield, III. — kun.
procesijai. Choras repetuo ganizacija) puota įvyko ko“Kad sekmadieniais
po 2 lutkevičienė,
R. Stankienė, tvarkyti ir aptarti.
J. Kuprevičius.
(Nukelta į 6 pusi.)
Raštininkė ja Velykų giesmes, kurios
vai. popiet alinės galėtų parŠvedienė, M. Dereškeviprimins seniau Lietuvos Ve
duoti
stikleliais
degtinę . gįgjjį, r Kazlauskienė,
U.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
lykas. Dabar mūsų broliai
Reikia čia balsuoti “yes
Mičutienė, S. Sičiūnienė, A.
TeL OANal 6128
negalės
viešai
giedoti
So. Talman061?
Avė.
, S
vicoa g
C Ul Alec .j ^es C958
Tel GROvehm
Pervarius tą sumanymą, iš- Dženkauskienė, V. PetrausŠv. Antano parap. pikni huja. Todėl nors čia gyven Office tel. HEMIock 4848
nyks visokie urvai, kur deg- kienė) y Valatkienė, M. Sė
darni pripildykime
dievnatinė sLapta pardavinėjama. rieng A 0^^ A Stane- ko rengimo šeimininkai: J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Koresp.
K. Samsonas mius.
2201 YVest Cermak Rd.
Daugelis lietuvių yra ali- vičia> A Baronienė> D Ake. Sakalauskas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos:
1—3 popiet ir 7—8 V. V.
dar
turi
laimėjimo
knygu

nių savininkai.
Jie remia lienė) F. jezbutienė, K. SarVai.: 2—4 ir 7—9 vak.
REZIDENCIJA:
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
lietuvių
parengimus
savo kieng> v. geštok, K šešto. čių. Parapijonai turėtų dėti
6631
S. California Avė.
kad tos
skelbimais
ir atsilankę
į kas> A Levona8t j. Stanevi- visas pastangas,
2423 YV. Marguette Road
Telefonas REPnbiic 7868
Jonas ir Teofilė Dof tar
būtų išplatintos.
pramogas. žodžiu, visur da- į čia j Mikalauskas> D De knygutės
Ofiso tel. VIRginia 0038
tai, Ona Aksomaitienė
ir
ly vauj a su lietuviais.
j Mink> p Medonia, A Ugens- Dovanos didelės.
Reaidencijos teL: BEVerly 8244
Antanas Aksomaitis (O. AkPHYSICIAN AND SURGEON
Tad visada
esti geriau, kis p valutkevičius, L. PuKleb. kun. I. F. Boreišis
,
ir
komitetas
su
š*imminkais
somaitienė
yra
sesuo
T.
Dof4645
So. Ashland Avenue
kuomet biznis atvirai veda laskis, P. Kareivičius, I. NeGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
praSo, kad kiekvienas para-tartien8s ’ praeltą 8ekl"adlemas ir užkertamas kelias
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
celis, A. Kakanauskas,
8.
i nį buvo išvykę į Ann Arbor, Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
bizniams,
kurie
,
B
i
a
škevičius,
A.
Jesukaitis,
Ofiso
vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
pijonas
kelias
knygutes
par

į 8. ? iems
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
Mich.,
aplankyti
sūnų
Ednieko valdžiai nemoka,
Office tel. YARda 4787
P. Barštis, J. Norkus, K. Jo duotų. Pardavėjų vardai bus
vardą Doftart, kuris lanko Namų tel. PROspeet 1930
žmones išnaudoja. Tad, lie
paskelbti
bažnyčioj.
Tel. CANaI 0257
kubaitis, P. Matuzevičia, I.
University of Michigan
ir
Rea. tel.: PROspeet 6659
tuviai patys balsuokite
ir
Škulis, K. Blaževičius,
K.
Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107
kitus paraginkit balsuoti už
Praeitą
sekmadienį
iš
Matuzevičia, P. Lieponis, P.
“yes”. Atskirai telpa bal
Grand Rapids lankėsi Juo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Brundza, M. Majorienė, E.
DR.
KARL
NURKAT
savimo skelbimas. Patėmy1821 So. Halsted Street
zas, Agota Naudžiai su duk
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Konstantavičienė,
P. BagRezidencija:
6600 So. Artesian Avė.
(Nurkaitis)
kite.
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
terim ir žentu. Svečiavosi
džiūtė, O. Daškienė, A. Pi756 YVest 35th Street
6 iki 9 vaL vakare
pas P. O. Grybus, katalikų
lukienė, I. Gabalienė, J. Sta- darbuotojus,
ir Valaičius,

pos atstovas Edvard Akso
maitis

je, paraginus kleb. kun. J.

Balsavimui
prisiartinus

ALRK Federacijos 4

bažnyčio

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
OfBo MlefOBta PROspeet 6787
Narni) telefonai VERginia 2421

DR. V, E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avertue
4

Telefonas LAPayette 3680
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė*
feL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais if
...
,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Aveu
(2-trm lubos)
TeL MIDiray 2880
Chlcagų flk
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nno 2 iii A
vai. popiet if nud 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
—■■ -...

DR. MAURICE KAHN

>•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashtertd Avė.
TeL YARda 0994
Rea. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-4 t. vflB.
Nedėliomis nito 1Q iki_32 vai. <Įipm>

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasaulini, kad esame lais
vės verta tautą.

.

Gen. SkorupakU
/

Penktadienis, baland. 1. IH‘1

a

JAUNATVĖS SIAUTULYJ

Mikė Filosofas

Jaunuolio gyvenimas — Todėl visados stenkimės,
(Užbaiga)
— Drauguži, visuomet ži
kad
mūsų
busimieji
darbai
dinaminė jėga, besireiškian
Duodamas Mikei žąsį, jis nok: jei kas perka žąsį, per
ti vis naujomis lytimis. Jis į būtų vertesni už buvusiuo
pasiėmė kiaulę Zž virvutės ka gyvą ir pjauna tik tada,
< taip pat daug ir taip greit; sius. Rinkime visas dvasines
kai reikia valgyti. Tikėk ma
ir ir pasuko į šalį einančiu ke nim: jei nori iš jos turėti
besikeičiančių įspūdžių tei-! blogybes vienon vieton
kia, kad mes net nespėjam naikinkim. Tesudega visos liu.
šiek tiek naudos, išsikepk
Dabar keliavo Mikė be pirmam pasitaikusiam vieš
jų visų apčiuopti. Gyvenda dvasinės srutos liepsnojan
mi išviršiniais įspūdžiais, čiam lauže, o mes pradėkim baimės, žąsimi nešinas.
buty ir visą suvalgyk.
lyg peteliškės, džiaugiamės gyventi kultūringųjų žmo
— Puikus turgus — gal
— Ne, — sako Mikė, —
pasaulio didybės nuotrupo nių vertą gyvenimą. Mes tu
voja jisai, ir nereiks bijoti, mes padarykim geriau: tu
mis. Neįstengiam suvokti vi- rim dvasines vertybes kel
ir riebi žąsis. Bus puikus paimk žąsį, o man atiduok
satos šviesybės. Dažniausios ti, ugdyti ir nešti pasaulio
kepsnis. O taukų?! Tris mė gyvą kurapką. Aš ją pasi
t apgaulingos šviesos blykste kultūros biržon.
nesius kepsiu blynus. O kur pjausiu rytoj, kai reikės
lėjimas pagauna mūsų akis
Mūsų dvasines vertybes
baltos plunksnos? Iš jų bus valgyti.
ir lekiam į ją nepagalvoda sudaro religiškumas ir tau
minkštas pagalvėlis! Galė
mi. jog j* £?ali apdeginti mū tiškumas. Lietuvis be tų
Kits tikrai reikalautų prie
siu karališkai miegoti!
Ir
sų jaunatvės sparnus. Mūsų dviejų savybių neįmanomas.
dų, bet aš, kaipo geras drau
impetus, pašėlusios ekspre Tai išsigimėlis. Kas nepajė motina bus patenkinta: ji gas, nors tavo žąsis negy
sijos ir galvotrūkio stebėt.i- gia apginti savosios tautos taip myli žąsis.
va, o mano kurapka gyva,
niausi dalykai — armotos garbės, kas nepajėgia su
Taip galvodamas, jis pa bet sutinku mainyti lygio
f šūvis, automobilio ar aero prasti kilnaus žmogaus ir sijuto einąs šalia žmogaus, mis.
plano padūkęs smarkumas. žmonijos tikslo, kad nepri kuris, pasikabinęs ant ran
Mikė paėmė kurapką, su
Tai mus labiausiai domina. pažįsta žmogui dvasinės sie kos, nešėsi kažkokį skepe
sivyniojo į nosinuką, sumez
Tuo mes daugiausiai stebi los ir neįstengia surasti do tėlėj įvyniotą daiktą.
mės.
rovei tvirto pagrindo, to pa
Tas daiktas taip daužėsi gė visus keturius kampus ir
nuskubėjo kiek įmanyda
Mūsų dauguma dažnai jau sakojimo apie žmogaus pa ir judėjo, jog nebuvo abejo mas. Jis paliko draugą vieš
natvės siautulyj pamirštam, žangos meilę negalima rim nės, kad ten esantis gyvu buty žąsies valgyti, o pats
kad pasilinksminimai ir do- tai imti. Jis stato pažangos lėlis reikalauja laisvės.
— Ką jūs ten turit? — nudūmė per miestelį.
\ leriai nesudaro
gyvenime rūmus iš smėlio, kuriuos ir
Gale miestelio jis sutiko
esmės, pamirštame, kad ša menkiausio vėjelio pūstelėji paklausė Mikė.
mas
sugriaus.
Deja,
lietuvių
Kur?
Ten?
—
parodė
galandžių.
Šis galąsdamas
lia materijalės kultūros esa
peilius ir žirkles, dainavo
ma ir dvasinės, kuria rei tauta jau daug tokių vaikų keleivis.
— Taip, skepetėlėj.
dainelę, kurią ir Mikė mokė
kia daug labiau susirūpin turi. Daug mūsų “inteligen
— Ach, tai niekniekis, — jo.
ti. Jei k.‘|ia atsimenam — tų” užmiršo Dievą, atsisakė
savosios
tautos.
Daug
jų,
atsakė juokdamasis keleivis.
Mikė sustojo ir pradėjo
pažvelgiam į praeitį, pasispspiaudę
savo
skaisčiųjų
Paskui, apsižvalgęs ar nie dainuoti kitą punktą.
džiaugam jos didybe ar padienų
skaisčiąją
sąžinę,
žūs

kas
negirdės, sako:
Galandžius dainavo tre
F aimanuojam jos netekę —
ta
ištvirkavimo
ir
bedievy

—
Tai
kurapka,
kurią
tik
cią.
• ir vėl saldžiai paskęstam
bės
bangose,
dar
daugiau
jų
ką
sugavau
kilpomis;
ir
laiklausia Mi
— Gerai!
gyvenimo sūkuryj. Gana jau I
i
i
aimanų, gana praeities didy vergauja svetimiesiems. Mū [ mė: taip pataikiau nueiti, kė — nuo to laiko, kai tam
bės sapnų. Iš mūsų darbo sų, jaunųjų, pareiga tą blo kad radau gyvą. O jūs ką sta esi linksmas, ar esi pa
nešate ?
laukiama. Nepalaidokim sa gybę atitaisyti.
tenkintas?
— Juk pats matai, kad
vęs su mirusiais ir nesulin— Kaip mane gyvą ma
žąsį. Na, o ką? Puiki?
kim ant lazdos su senaisiais.
tai, žinoma — gyrėsi galan
Ir patenkintas savo pauk džius. — Puikus amatas.
Mes dar gyvi ir jauni žmoMiške
staklės,
ant
avių
ščiu,
Mikė ją rodo brakonie- Vos uždedu ranką ant galąs
v nės. Gyvent norim ir turim.
vilnos, o jau audžia.
riui.
tuvo, tuoj pinigas. Bet ką
Antru syk į gyvenimą juk
Šis
žiūri
su
panieka,
pa

tu ten skepetėlėj nešies, kad
negrįšim. Mes — žemės dul
Vieną avf kerpant, kitoms skui paima ir uosto.
taip daužosi?
kės — nepaliaujamo judesio kinkos dreba.
— Hm! Kada žadi ją val
— Ten yra gyva kurapka.
verpetuose paskendę nega
gyti? — klausia.
— Žiūrėk!.. 0 kaip ją
lim sustoti. Mes ir nenorim.
Ir senam kryžiui reikia
— Rytoj vakare, pas mo pagavai ?
Pirmyn žengti norim ir ne
žemiau lenktis.
tiną.
— Aš jos nepagavau, bet
ištirtas gyvenimo sritis tir
— Gero apetito — linki išmainiau ant žąsies.
ti.
Eik arčiau, gausi grei juokdamasis brokonierius.
— O žąsį kur gavai?
Mums paskutinio žingsnio čiau.
— Taigi aš, iš tikrųjų,
— Išsimainiau ant kiau
būti negali. Žmogaus pasku
manau su apetitu valgyti. lės.
tinis žingsnis — mirtis. Kas
Kad ir ant šluotos, bile Bet kodėl jūs juokiatės?
— O kiaulę?
nori gyventi — nesulaiko- važiuotas.
— Aš juokiuos iš tavo
— Ją išsimainiau ant kar
•
» mai turi veržtis į priekį. Vie
žąsies, šiandien ji gera val vės.
toj stovėti — gyvam graban
Jūrą perplaukęs klane nu gymui, bet rytoj.... Aš ne
— O karvę?
lįsti. Mes gi norim naujas skendo.
manau, kad jūs .mėgstate
— Gavau už arklį.
vertybes kurti. Statom atei
dvokiančią žąsieną.
— O arklį?
ties rūmus. Mes dabarties
Jei pasivadinai grybų, tai
— Kipšas! Ar jūs taip
— Išsimainiau ant auksi
kalviai ir ateities žmonės. ir lysk į krepšį.
manote?
nės lazdelės.

Priežodžiai

FACTS YOU NEVER KNEW!!!
{s OSTRiCM ECO WEk3MS FROn* WREE TO FIVE

P0ON05(*OR£ TUAH THIRTY TlMES TMAT Of A
HEn)....lf TAKES 42 DAYS VO HAVCH

— O lazdutę?
— Tai buvo atlyginimas
už 7 tarnybos metus.
— O kad tave galas, tai
tau sekasi!
— Taip, iki šiandien ga
na gerai; bet, sugrįžus pas
motiną, vistik reiktų imtis
rimtesnio amato, nors tokio
kaip jūsų.
— Iš tikrųjų, iš tikrųjų,
puikus amatas.
— O ar jis sunkus?
— Pats matai, tereikia
sukti ratą, o prikištas pei
lis pats galandasi.

— Taip, bet juk reikalin
gas tekilas?
— Štai, — sako galan
džius, rodydamas seną, ko
ja sukamą tekilą, — jis nors
ir sunkus, bet jau daugiau
pinigų uždirbo, negu pats
sveria.
— Ar jis brangiai kaš
tuoja?
— A! gana brangus. Bet
aš esu geras žmogelis: duok
man kurapką, o aš atiduo
siu savo tekilą. Sutinki,
— O ja! Mielu noru. Jei
jis kiekvieną kartą, kai tik
uždedi ranką, atneša pini
gų, tai ko daugiau bereikia.
Ir taip Mikė atidavė ku
rapką, o įsigijo tekilą, kurį
kitas tikrai būtų į griovų
numetęs.

Paskui, tekilu nešinas, pil
na džiaugsmo širdim ir pa
sitenkinimu
spindinčiomis
akimis keliavo toliau.
— Jau aš tai tikrai po ge
ra žvaigžde gimiau — filo
sofuoja Mikė. — Vos pano
riu, tuoj vis’ norai išsipil
do.
Nuėjęs keletą kilometrų,
jis pasijuto pavargęs. Visos
dienos kelionė ir sunkus te
kilas savo padarė. O be to,
nuo pat ryto buvo nevalgęs.
Pagaliau taip nusivarė, kad
kas dešimt žingsnių turėjo
ilsėtis.
Vargais negalais, nors
kaip vėžlys vėžliuodamas,
pasiekė šaltinį, kurio van
duo buvo toks tyras,
kao
dangus atsispindėjo,
bet
dugno nesimatė.
— Štai! — sušuko Mikė
— kad sekasi, tai sekasi.
Jau būčiau miręs nuo troš
kulio, bet čia šaltinis.

By Bob Dart

Pasistatęs tekilą ant kranParodyk man savo namų
to, atsigulė ir ėmė gerti knygynėlį, o aš pasakysiu,
Jau kad gėrė, tai gėrė
kaip šviesus tu esi.

Atsikeldamas nelaimingai
paslydo, norėjo susigriebti
už tekilo, bet pasprūdęs pa j
stūmė tekilą, kuris pliumpt '
ir pradingo šaltinio gelmėje j
— Iš tikrųjų, — sako Mi- į
kė, dar kurį laiką klūpoda
mas. — Dievas yra nepapra
štai geras. Dar nepaspėjau
nė paprašyti, o Jis išvadavo
mane nuo to bjauraus tekilo
Ir taip nusikratęs visais
sunkumais, tuščiomis ranko
mis ir kišenėmis, bet pilna
džiaugsmo širdim, Mikė nu
bėgo gimtojo kaimo link.

are sure to be
just vvhat you vvant—
light, delicious and of
fine texture.
Doubl.T««t.d Double Action

KC UKINC

Use only one level teaspoonful to a cup of
sifted flour for most recipes.
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

Pranas Grinius

PAULINA
Russian and Turkish Baths
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.
TRECI.VIHKNIS — MOTERŲ DIENA.

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St.
Kampas S. Paulina St.

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liąuor
{staiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktaim Tavernams.
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien.
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Dieną.

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel. REPubiic 1538—9
j*

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? j

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
honoi DOCK WOPU
1. Sutaupysite 40% kuro;
CoaKsoAno
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;]
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
3onVfcoe-30iMMwGmcPr
Fiavous Uvaatisc Boabm

CoMvvn n eCoMmnw« Doa*m

Havo

Puma

4Su> m Giik Fi
n* bmi

Hcavv DuilvumMarviai**
Mamrvv. ConaMTC.CM

5. Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.]

Apskaičiavimas

Dykai!

Parūpiname F.H.A. Pankollnlmoa
ar UinokėjtniiiH.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

War«hooM: 9401 So. Stony Island Ava, Ui.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Montha — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

persekiojimų, kokius turi kentėti visi tikintieji nuo
ateistinio komunizmo.
Kiekvienas sąmoningas ir doras lietuvis šiandien nuo
širdžiausia linki, kad ir Lietuvos bažnytinės provin
cijos, kaipo tokios, ir visų Lietuvos žmonių kančios
kuo greičiausia užsibaigtų su nauju laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos valstybės prisikėlimu.

DRAUGAS
išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
*
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laiaraštin ne
dedamos.

(Draugas, balandžio 4 d.,

Arkiv. J. Matulevičius

Lietuvos bažnytinės provincijos sudaryme milžiniš
ką vaidmenį suvaidino a. a. arkivyskupas Jurgis Matu
levičius, Tėvų Marijonų vienuolijos atgaivintojas.
1925 m. rugsėjo 1 d. buvusį Vilniaus vyskupą J. Ma
tulevičių popiežius Pijus XI pakėlė tituliariniu Adulijos arkivyskupu ir tų pačių metų pabaigoje pasiuntė
apaštališkuoju vizitatorium Lietuvoje. Lietuvos prezi
dentu tada buvo Aleksandras .Stulginskas, o ministru
pirmininku dr. Leonas Bistras.
Atvykęs į Lietuvą gruodžio mėnesyje Vizitatorius
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, 111.
Under the Act of March 3, 1879.
savo įgaliojimo originalą parodė vyskupui Pr. Kare
vičiui
ir vysk. A. Karosui, o nuorašą savo lydimuoju
Lietuvių katalikų dienraščio “Draugo" įčinėjuniu ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus tr geriuuslus linkšjinius!
laišku pasiuntė ministrui pirmininkui dr. Bistrui, kuris
Jūsų dienraštis ne vien lik patarnauja skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams jdomius daly kus, liet nurudo tikėjimo tie
buvo labai patenkintas arkiv. Matulevičiaus atsiunti
sas, gina ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugčja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
mu. Susipratę katalikai, kuriems iš tiesų rūpėjo kata
čius!
į, AllLETO G1OVAX.NI CICOGNANI,
likybė, taip pat begalo džiaugėsi tuo,
lJUMlieca Arkivyskupas,
Apaštališkas Deli'galas
kad Šventasis Tėvas geriausią lietuvių tautos sūnų
atsiuntė į Lietuvą jos bažnyčios reikalų tvarkyti. Vi
soje Bažnyčios istorijoje tai yra viso antras atsiti
kimas, kad popiežius kaip savo įgaliotinį pasiuntė
1926 m. balandžio 4 d. buvo paskelbta konstitucija
tos pačios tautos žmogų.
“Lituanorum gente”. Tai yra — nuo šios dienos pradė
Tai buvo dėl to, kad popiežius Pijus XI pasitikėjo
jo veikti atskira Lietuvos bažnytinė provincija. Nuo arkiv. Matulevičium ir taip pat aiškiai žinojo, kad juo
to labai svarbaus istoriško įvykio šiandien sukanka ly ir jo paties tauta pasitiki. Jo šventenybė žinojo ir tai,
giai penkiolika metų.
kad dideliam Lietuvos bažnytinės provincijos sutvar
Lietuvos bažnytinė provincija, kaip visiems žinoma, kymo darbui geriausia tinka arkiv. Matulevičius ir kad
buvo padalinta į penkias vyskupijas. Antrą dieną po jis tą darbą šauniai atliks. Ir neapsivylė.
Arkiv. Jurgis Matulevičius ne tik bažnytinę provin
paskelbimo Romoje ano rašto (Lituanorum gente), po
piežius Pijus XI paskyrė toms vyskupijoms ganytojus. ciją puikiai sutvarkė, bet ir konkordato projektą Lie
Atsisakius vyskupui Pr. Karevičiui nuo Žemaičių vys tuvai su Apaštalų Sostu prirengė. Tie visi didieji dar
kupijos ir jį pakėlus tituliariu Skytopolio arkivyskupu, bai ir rūpesčiai Lietuvos gerovei visai pakirto ir šiaip
Kauno arkivyskupu-metropolitu paskirtas vysk. Juo jau nestiprią Arkivyskupo sveikatą ir tasai didysis
zapas Skvireckas; vysk. Antanas Karosas — Vilkaviš lietuvių tautos sūnus mirė 1927 metų pradžioj. Nieks
kio vyskupu; kun. Justinas Staugaitis — Telšių vys šiandien neabejoja, kad jei ne mirtis, a. a. Arkiv. Ma
kupu ir Klaipėdos prelatu; kanauninkas Kazimieras tulevičius už savo didelius darbus Bažnyčiai ir taip pat
Paltarokas — Panevėžio vyskupu; Vilniaus vyskupijos Lietuvai būt buvęs pakeltas kardinolu.
Tad, minėdami Lietuvos bažnytinės provincijos su
dalies administratorius kanauninkas Juozapas Kukta
— Kaišiadorių vyskupu; kun. Mečislovas Reinys — darymo 15 metų sukaktį, turime minėti lr šių garbin
gųjų vyrų — popiežiaus Pijaus XI, kurs net du kart
Vilkaviškio vyskupijos koadjutorium.
yra buvęs Lietuvoj, ir arkiv. Jurgio Matulevičiaus var
Tai buvo labai svarbus įvykis, nes su “Lituanorum dus.
gente”
pasiliovė Lietuvos bažnytinės organizacijos suskal
dymas ir jos dalių priklausomybė nuo nelietuvių Var
šuvos bei Mohylevo metropolitų ir nuo vokiečių Var
mijos vyskupo.
Tą svarbų įvykį minint, reikia pabrėžti, kad Didysis
Anuo kartu šioj vietoj rašėme apie tai, kad Brazili
Popiežius Pijus XI, įsteigdamas atskirą Lietuvos baž joj įstatymais uždrausta leisti laikraščius ateivių kal
nytinę provinciją,
bomis.
padarė tai, ką siekė ir prašė pirmas Lietuvos kara
Brazilijos Spaudos ir Propagandos departamento di
lius Mindaugas; kuo rūpinosi ir, deja, jau negalėjo rektorius Lourival Fontes oficialiu raštu įsakė visiems
įvykdyti Vytautas Didysis.
svetimšalių laikraščiams persitvarkyti iki liepos mėn.
Tasai Popiežiaus Pijaus XI pirmaeilės istorinės reikš 31 d. — t. y., pereiti vien į portugalų kalbą. Kas to ne
mės darbas, bažnytinės provincijos sudarymas, užbai padarys, leidimas bus sulaikytas ir toks laikraštis ne
gė nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo darbą, galės pasirodyti. Be to, laikraščiai turės įrodyti, kad
nes Lietuvos valstybę padarė dvasinėje srityje pilnai jų redaktorius, leidėjas, savininkas yra brabileiro nato
sutvarkytą. Ne vienas iš aukštų dvasininkų ir valsty (gimęs Brazilijoj). Ir dar šie laikraščiai turės sumokėti
bės vyrų yra pasakę, kad jei šis didysis Popiežius tik taksas (leidimų ir kit.) už 1939 ir 1940 metus.
tą vieną darbą būtų Lietuvai padaręs, jo vardas turėtų
Lietuvių katalikų savaitraščio “šviesos” redakcija
likti amžinai aukso raidėmis įrašytas lietuvių istori- nusiskundžia:
i
; joje.
“Taigi, iki liepos 31 dienos turime ir mes persitvar
Per tuos penkiolika metų Lietuvos bažnytinei provin
kyti. Koks bus kitų lietuviškų laikraščių likimas —
cijai teko daug sunkumų ir net persekiojimų pakelti.
nežinome. Koks buą “šviesos” likimas — be abejonės,
Tais pačiais metais, kai buvo įsteigta bažnytinė pro
nuspręs jos savininkas Bendruomenė”.
vincija, gegužės mėnesyje įvyko rinkimai į III jį Lie
šis Brazilijos valdžios patvarkymas lietuvių ir kitų
tuvos Seimą. Rinkimus laimėjo socialistų liaudininkų ateivių veikimui yra didelis smūgis. Nebeturint savoje
ir socialdemokratų blokas. Jam pradėjus valdyti Lie kalboje leidžiamų laikraščių, visas lietuvių judėjimas
tuvą, visokiam katalikų veikimui buvo pradėta daryti labai skaudžiai nukentės. Reikia tikėtis, kad tas pa
didelių trukdymų. Ir priminti, berods, čia nereikia, kiek tvarkymas yra tik laikinas.
daug sunkumų bažnyčia Lietuvoj turėjo pakelti prie
tautininkų sąjungos rėžimo, žodžiu sakant, per
visą tą laikotarpį ji neturėjo nė vienos ramios valan
dėlės: visada jai reikėjo kovoti su didelėmis kliūtimis,
su visokios rūšies sunkumais, su užsimojimais uzur
Vienas Tėvų Jėzuitų leidžiamo žurnalo “America”
puoti ne tik atskirų organizacijų, jaunimo auklėjimo
naturales tėvų ir Bažnyčios teises. Bet vis dėlto Baž skaitytojas pataria steigti mokyklas ne tik darbinin
nyčia savo pareigas ėjo garbingai ir begalo daug nu kams, bet ir darbdaviams, kuriems labiau esą reika
sipelnė pačiai valstybei, nors tos valstybės vadovybė linga susipažinti su krikščioniškojo socialinio teisin
gumo dėsniais, negu darbininkams. Patarimas visai
ją stengėsi suklupdyti.
Įvykus didžiajai tragedijai — Lietuvos okupacijai vietoje. Juk socialinio teisingumo įgyvendinimas la
praėjusią vasarą, atėmus Lietuvos žmonėms religijos biau pareina nuo darbdavių negu nuo darbininkų.
ir visokią kitokią laisvę, bažnytinė provincija, supran
Gautomis žiniomis, žymūs Lietuvos katalikų visuo
tama, pateko į labai skaudžią padėt}.
Tačiau nė vienas vyskupas nepasitraukė iš savo pa menės veikėjai — dr. Ig. Skrupskelis, dr. Dielininkaitis
reigų ir pati Lietuvos bažnytinė provincija tebeveikia. ir dr. J. Leimonas tebekankinąmi bolševikų kalėjimuo

Svarbaus įvykio sukaktis

Spaudos vargai

Mokyklos darbdaviams

Ir ji, be abejonės, veiks, nepaisant ir pačių didžiausių
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se.

Už ką?

1916 m.).
Ateina žinios iš Petrogra
do, kad politiški prasikaltė
liai yra ištremiami į Siberiją be teismo. Skurdas iš
tremtųjų pasibaisėtinas. Jie
netenka ne vien tik pilieti
nių teisių, bet ir teisės ieš
kotis darbo.
•
Po Ameriką buvo paskli
dusi žinia, būk didis Kaune
lietuvių veikėjas ir lietuvių
raštų spaustuvininkas Salia
monas Banaitis esąs užmuš
tas vokiečiams Kauno tvir
tovę begriaunant. Bet Ba
naitis tebėra gyvas ir rūpi
naši lietuvių vargšų gerove.
•

Cleveland, Ohio, ant mi
tingo 5,000 darbininkų nu
tarė protestuoti prieš militariškus sumanymus Va
šingtono politikų.
Norvvood, Mass. — Sima-

no Daukanto Ratelis suren
gė diskusijas bažnytinėj sve
tainėj. Tema buvo: ar rei
kalinga remti lietuvius biz
nierius, ar geriau svetim
taučius.

Painesdale, M;<h. šv. Pa
nos Aušros Var>ų draugija
surengė Lietuviu Dienos apvaikščiojimą Lietuvos rei
kalams surinkta virs $60.00.

Balfimore, Md. čia kalbė
jo kun. dr. A. Maliauskis,
kurį perstatė klebonas kun.
J. Lietuvninkas. Katalikiš
kam laikraščiui “Viltis” su
rinkta $133.00.

16, Racine sukelta graži
auka Lietuvai vaduoti
ir
pasiųsta Lietuvos konsului
Pasidairius
Chicagoj. Juk didžiausio pa
Drg. Pruseika aną dieną
sišventimo tam darbe (pats
apgarsino, kad mūsų “Drau
M. Kasparaitis pripažįsta)
gas” “nusiprausė ir apsiskuto.” Jis, sako, išrodo bal parodė ne sandariečiai. Jie
galėjo ir savo triūsą per
tesnis, bet “vis toks pat.”
košti per “partijos koštu
Tai vis gi progresas, ta- vą.”
vorščiai. O lietuviškų bal
Racino katalikai, žiūrėkit,
šavikų gazietos? Baisu pa ką jūs turite savo užantyje!
žiūrėti! Tiek rusišku purvu
apžėlę, kad ne tik nieko ne
Sandariečių gazieta (Chi
jaučia, ale net jau ir nema cagoj) rašo, kad “Atvirkš
to, kokia šiandie Lietuva, čiai žiūrint.... tapo palai
kas ją valdo ir kas joj de dotas George Simms-Šimdas. Priklodui, imkim tik kus, adv. J. Borden-Bagdžiūmatomus ženklus: vietoj li no švogeris,” ir kad laido
to, Lietuvoj jau rublis. Vie tuvės buvo iškilmingos.....
toj Lietuvos pašto markių,
Įdomu, tavorščiai,
kaip
gromatos ateina su masko toji gazieta būtų parašius
liškomis markėmis, ir t. t., apie šį faktą ne atvirkščiai
o jos vis gieda, kad Lietu žiūrėdama ?....
va laisva. Mat, pro rusišką
purvą, nabagės nemato ir
nejaučia.
Moterys iš prigimimo yra
konservatyvės: nemyli pa
M. Kasparaitis iš Racine, žangumo .... metuose.
Wis., duoda įnešimą,
kad
buvusios konferencijos Chi
Žuvis ir svečias trečią
cagoj, praeitais 1940 me dieną pradeda dvokti.
tais, Sandaros salėj, aukos
$61.00, kurie randasi pas
ižd. J. Hertmanavičių, būtų Prašau Nesijuokti
perduotos Lietuvos konsului
Ligonė: — Daktarė, pra
Chicagoj, P. Daužvardžiui.
šau pažiūrėti kokia kvaraĮnešimas geras ir aš pa- ba mane kamuoja.
remiu, tik neparėmiu
M.
— Bet, tamsta, aš esu
Kasparaičio šnekos apie ki
tų partijų kokius ten “ožio daktaras ne medicinos, tik
užsispyrimus.” Jei pas ka filosofijos....
talikus būtų to ožiško už
Ligonė: — Filosofija... .sispyrimo, tai ir tavorščiui Tokios ligos aš nesu girdė
M. Kasparaičiui nebūt tekę jus h* manau, kad aš ja ne
girtis, kad, minint Vasario sergu.

Po Svietq

/

Migdolai.

Ir jie žvėjoja, bet...
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Jo Šventenybė Pijus XI,

IŠPILDYKIME SAVO KVOTĄ!
Nesiseka Visiškai
Connecticut rajonas kvotą užbaigė. - Šauniai Izoliuoti
Iš tikrų šaltinių patirta,
pasivarė į priekį Clevelando rajonas. kad nežiūrint visiško Lietu
vos izoliavimo nuo likusio
Wyoming klonis nepasiduoda. pasaulio, Lietuvos gyvento
jus vis dėlto pasiekia žinios
"Našlės skatikėlis".

Studentai, Meilė Ir Čeką
Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys)

Aš buvau labai sujaudinta. Kiekviena dovana rodė
didelį rūpestingumą ir meilų prisirišimą; ir nejučiomis
į galvą atklydo mintis, kad bemaž visi mano norai pa
tenkinami jau nuo pat mažens. Bet drauge ir nuliūdau,
kad niekam neturiu už ką atleisti ir pati ko atsiprašyti.
Stengiausi pasirodyti linksma ir dėkinga, bet giliai
širdyje kažin kodėl jutau neaiškų sielvartą. Pirmoji iš
mano mokslo draugių pasveikinti manęs gimimo dieną
atėjo Manė Bieliajeva, felčerio duktė, labai neturtinga ir
labai negraži mergaitė. Ji, vos tik baigusi gimnaziją, tu
rėjo jau pati pelnytis sau duobą ir susiieškoti tarnybą,
nors su kokiu džiaugsmu būtų ėjusi toliau mokytis į
universitetą! Ji man atnešė nedidutę saldainių dėžutę,
kuo aš labai apsidžiaugiau, bet drauge ir susidrovėjau, i
Aš puikiai žinojau, kad jai buvo nelengva nupirkti tą, ,
kad ir tokią kuklią, dovanėlę.

apie užsienyje gyvenančių
Savo kvotos — dešimts rosios Clevelando lietuvių
lietuvių veikimą
Lietuvos
tūkstančių dolerių Lietuvai parapijos, kurioj ^klebonauja
laisvei ir nepriklausomybei
Gelbėti Fondui dar nesukė- kun. J. P. Angelaitis, gauta
grąžinti. Nors pilnesnį vaiz
lėmė. Trūksta dviejų tūks $39.11. Youngstovvn, Ohio,
dą apie tą veikimą tik re
tančių suvirš. Nesukėlėme kaip p. Marks, L. G. F. skytas teturi, vis dėlto gaunadėl to, kad dar nė pusė va- riaus sekretorius praneša,
............
jaus rajonų (jų yra dešimta), surinkta S. Gabaliausko pn
Qtoje Ljetuvoje yrg
jiems paskirtų kvotų neiš- kalbose $40.00. Tad, Clevečiai pasklidusios. Taip pat
pildė. Jei tai būtų padariu- lando rajonas pusę kvotos
okupuotosios Lietuvos gy
sios, su dideliu kaupu užsi- jau išpildė,
ventojus pasiekia
žinioa
motą sumą būtume sudarę.: Spring Valley, III., kun. apie užjūryje esančių tau
Bet yra daug vilties, kad V- Kwinn rūpesčiu sureng- tiečių veiklą. Lietuvoje ži
visų kolonijų veikėjai savo ^ose Pr3-kalboae ir kitais bū- noma, kad Amerikoje susi
svarbią tautinę pareigą at-,dais surinkta $23.00.
darė bendra visų krypčių
liks - kvotą išpildys ir ta-l Kolonijų veikėjai prašomi lietuvių organizacijų Tary
da visi bendrai džiaugsimės įsidėmėti, kad LGF vajus ba, kuri telkia išeivius Lie
atlikę bent dalį to, ko šian eis tol, kol visa kvota bus tuvos atstatymo darbui.
dien iš ‘mūsų tauta reika išpildyta. Tad, darbuokimės
Užsienio lietuvių veikimas
lauja. Štai, čia pranešame i» aukokime!
kelia okupuotosios Lietuvos
malonią žinią, kad dar vie
Leonardas šimutis,
gyventojuose didelių vilčių
nas rajonas įstojo į garbės
ALRKF sekr.,
ir teikia paguodą jų sun
sąrašą, užbaigdamas kvotą.
2334 S. Oakley Avė., , kioje padėtyje.
Tai Connecticut kolonijos,
Chicago, III.
|
kurioms buvo paskirta su --------------------------------------- 1
kurs savo raštu “Lituanorum gente’ įsteigė Lietuvoje rinkti $600.00, jau prisiun PLATINKITE IR REMKITE
Gera knyga — išmintties
Bažnytinę provinciją.
tė į centrą $625.00. Kai vi KATALIKIŠKA SI-AlIDą. šaltinis.
sos tos valstybės parapijos
J. E. Ark. J. Skvireckas,
savo dalį atliks, toji suma S
\ i<luriiii<-M'io Ofisą.-' Atdarius Sekmadieniai nuo 11 iki 4 vai. Popiet.
žymiai padidės. Nevv Bri
DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
tain, Conn., lietuvių katali
GRAŽIA IŠVAIZDA!
kų aukas — $95.00 prisiuntė
Julė Janušonytė. Džiugu,
kad šioj parapijoj ir Fede
racijos skyrius atsigaivino.
Prie jo prisidėjo astuonios
draugijos ir savo duokles
Gaminame Pleltas tiktai
dantistų receptų.
užsimokėjo ($8.00).

— Tu šiandien tokia susigraužusi, Alia! — tarė ji.
— Aš esu labai nelaiminga, Mane!
Ji nustebusi pažvelgė į mane.
— Aš pavydžiu tau, Mane!
— Tu man? Tu — man? — pakartojo ji kelis kar
tus; ir susyk ta mažoji, ramioji Manė ko tik nepasiuto
ir kad pradės šaukti:
— Tai ko tu dar nori daugiau? Juk ir taip esi ir
turtinga, ir graži, ir gabi, turi tokius tėvus, gimnaziją
baigei su aukso medaliu, esi....
Aš kelis kartus mėginau ją nutraukti, bet ji manęs
nė nemanė klausyti.
— Visi tave myli, — kalbėjo ji toliau, — tu įstosi į
universitetą, tau šypsosi puiki ateitis....
Bet čia aš jai vis dėlto užčiaupiau burną ir išpasa '
kojau viską, viską, ko ligi šiol niekam dar nebuvau sa
kiusi.
— Aš kaip tik dėl to ir esu nelaiminga, kad esu
per daug laiminga! Aš turiu viską, ko noriu, visi mano
norai įvykdomi, visi mane myli ir ąš visus; mano šian
diena panaši į vakardieną ir bus lygiai tokia rytoj, ir
kai žmogus pagalvoji,.kad taip turės trauktis gal kokią
dešimtį metų, mane stačiai paima baimė. Tik pamanykit,
Mania: viską, ką dabar turiu, aš gavau tiesiog dykai!
Net mano talentas man nieko nekaštavo. Aš moku pai
šyti, rašyti poezijas, šokti ir Dievas žino ką daugiau!
Tačiau niekas manęs nedžiugina. Aš noriu turėti rūpes
čių, noriu kentėti, kovoti! Aš noriu pamatyti vargą, ne
priteklių, taip, aš noriu pajusti net žmonių neapykantą!
Be to, noriu viską, ko man tik reikės, pati įsigyti, savo
rankomis užsidirbti sau duoną ir pati nusikalti sau gy
venimą — ir tik tada aš būsiu laiminga!
Manė iš nustebimo ir išgąsčio net pabalo.
— Tylėk, Alia, nutilk greičiau, tu pliauški nesąmo
nes! O jei tu dabar tai kaip tik pasakei savo gyvenimo
“blogojoj valandoj” ir likimas iš tavęs viską tikrai pirmasis Lietuvos Bažnytinės provincijos metropolitas.
atims----------- ?
E. Ark. J. Matulevičius,
— Na, gerai, gerai. Tegu tas likimas tik pamėgina
man viską atimti! Tada aš viską pradėsiu iš naujo, im
siu kalti naują likimą ir naują gyvenimą ir būsiu lai-1
minga!
Manė išėjo namo visai sumišusi; ji visai rimtai ėmė
bijotis dėl manęs.
Po jos atvažiavo Lidočka Kovalevskaja su savo
miss. Ji ne atėjo, bet, kaip paprastai darydavo, tiesiog
lėkte įlėkė į mano kambarį, puolė man ant kaklo ir vos
neužbučiavo.
*
— Klausyk, Alia! Kaip ilgai dar turės šitoks gyve
nimas trauktis? Juk aš jau sulaukiau 14 metų ir vis
turiu visą laiką sėdėti namie, kaip kokioj dėžėj, ir vis
nuolat su ta miss; nuo ryto ligi vakaro pamokos, pran
cūzų kalba, vokiečių, anglų, laviniai, fizika ir vienas Die
vas žino dar kas, o skaityti negaunu nieko daugiau, tik
moralus ir pamokančias istorijas apie tai, kaip geros
mergaitės turi elgtis ir ką daryti!.... Antra vertus, ko
dėl jie manęs neatidavė mokytis į institutą arba į gim
naziją, o viską vis verčia mokytis namie? — paklausė
ji, staiga surimtėjusi.
— Matyti, greičiausiai dėl to, kad jie mano, jog taip
bus geriau, — atsakiau aš.
— Ne, ne, visai ne dėl to, Alia! Ar tu nieko nepa
stebėjai, kai aš į tave atvykau? — paklausė ji, ir jos
veidelis pasidarė toks liūdnas, beveik maldaujantis. Aš
atsidėjusi ėmiau į ją žiūrėti, į ją, kurią taip gerai paži
nau. Ilga, aukšta ir laiba, kad ir trylikos metų tesulau
kusi, nepaisant jos griežtų protestų, ji vis dėlto buvo
įvilkta i gorsetą, nes — “jauna panelė juk turi turėti
gražią figūrą.”

i kuris daug prisidėjo kad Lietuvoje būtų sudaryta Bainy
ty-

j Bus daugiau.).

Manchester, New

shire, .Vytauto draugija ir
Jaunų Vyrų Klūbas aukojo
ir per A. Kukutį prisiuntė
Lietuvai Gelbėti Fondui $25.
Binghamton, N. ¥., lietu
viai katalikai sudėjo ir fon
dui per P. Petrauską pri
siuntė $33.00.

Plymouth, Pa., šv. Kazi
miero parapijoj
surinkta
$113.80. Kun. A. Sinkevi
čiaus ir kun. J. Andriuškos
dėka tos parapijos kvota
z baigiama. Luzerne, Pa., lie
tuviai katalikai suaukojo ir
per savo kleboną kun. J.
Kundrecką prisiuntė fondui
$17.50.
Phitadeipfria, Pa., K. Dry

ža prisiuntė vienos senelės
tikrai vertingą auką — $1
ir tokio turinio laišką, ku-|
ris yra jaudirffentis lr įsidė
mėtinas :
“Štai, našlė senelė 74 me
tų amžiaus, Magdalena Puntuzienė, priėjusi prie manęs
ir sako: ‘skaitau laikraščiuo
se, kad yra renkamos aukos
Lietuvai vaduoti iš bolševi
kų. Nors mažai turiu, viso
$5.00, ir iš tų aukoju vieną
dolerį, nes kad ir maža aukele noriu prisidėti prie iš
vadavimo Lietuvos iš bolše
vikų vergijos, kurioj ir ma
no dukrelė kenčia”.
Šią auką tikrai galima pa
vadinti našlės skatiku. Tai
pavyzdys, kurį turėtų pasek
ti visi gyvieji lietuviai.
Cleveland, Oh4o, Šv. Jur
gio parapijoj veikiantis Lie
tuvai Gelbėti Fondo skyrius
per savo sekretorių J. Venslovą prisiuntė $199.00. Tuo
būdu tas skyrius

iki

šiol

i jau surinko $125.00. Iš ant-

tinė provincija.

t Ą
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GO Dienų Išniekinimui.
Jei
nehftsite .pilnai patenkinti. tni
siųtiųžiiM-me kiekvienų {mo
kėtų centų.

Hamp-

vik<iVA1«,'ntnsBK Taisome Ir perdirbame senas
PI.KITV
pleitas. — Mėnesiniai niokeaP. Johnson, Pre» čiai. 1 dienos patarnavimas.

V VTiANDOS:
Tolimesni Ofisai:

A.A.A. Dental Laboratories

Kasdie Iki 8 vai. v
Vidumi. Ofisas;
Kasdien iki G vai.
Antrad ir Ketvirtad.
Iki 7-tos vai. vak.

IlMžiun-iu

Pleiti,

INCORPORATBD
Gaminimo laboratorija Pasaulyje

1555 >lilwauk«*e Avenue —■ Tel. ARM.
202 South State Street — Tel. rfKB,
4031 IrviiiK Park Ronlevard — Tel. PAD.
So. Sldc — 404 K. 47th St. — Tel. ATLl
North Sldc — 4731 Broadway.

5550
463S
4227
0080

KNYGOS! KNYGOS!

. . Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą lietuviškos
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų vaidilai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA

JONO BILIŪNO RAŠTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RAŠTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIETUVIŠKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 260 pusi....................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi............... $1.00
VAI2GANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko*
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, I t., Sutemose-Pasakos ir Dainos. $1 00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ...................................................................................$1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Žadeikis, I t,
(1914-1916 m.) ................................................................... 75c
MA2IOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —
Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................ 75c
EILĖRAŠČIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
225 pusi...................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi................................................................$1.00
JAUNOJI LIETUVA. MAIRONIS, 130 pusi............................... 50
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi................... 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RAŠTAI, Sutaisė
J. Šlapelis, 90 pusi .. .......................................................... .50
TĖVYNĖS KELIAIS, Liudas Gira, 65 pusi............................. 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi...................................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Mcuien .................. ..................................... 35
MEILE, M. Gustaičio, 1914 m........................................................ 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m.................................................... 25
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DRAUGAS

2334 S. Oakley Avė.

Chicago, III.
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BANDO TARPININKAU TI FORDO STREIKE
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NIAGARA FALLS, NEW YORK

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

....

QUIN1UPLETS
CHEST CCLBS

l mo metai. Pradžioje užsi
ūse MUSTEROLE for
Ar norite prisidėti prie
mokame bankams nuošim
tikro misijonieriško darbo'!
Mūsų vyskupiją sudaro čius už paskolas $567.98;
Taupykite vartotus pašto
aštuoni apskričiai. Buffalo gauname naujus vokelius au
Mother-Give Your CHILD
ženklus? Štai lengvas ir vi
vyskupijos katalikai globoja koms dėti. šiemet kovo mė
This Sime Expert Care!
siems prieinamas būdas, ku At the first sign of the Dionne Quinsavo 30 labdarybės įstaigo nesis turėjo penkis sekma
tupleta eutchingcolil—their ehests unJ
ris neša misijoms didelės throats are rubbed with Children s
se ar per jas 27,008 žmones. dienius ir 6 kartus Kryžiaus
At iltį Mušte role — u pruduet niaile to
naudos, o bendradarbiams proniptly relieve the DISTRESS of
Šiems 1941 m. numatyta, jog Kelius, todėl bažnyčioje su
thildren’g colds and resulting coughs.
gausių nuopelnų.
The Quints have always had the
teks išleisti vargšų naudai dėtos aukos yra didesnės nebest of care, so mother — you may be
Šioj srity daug'aupia ga assured of using just about the BEST
$427,388.82. o pridėjus ban-'gu kitais mėnesiais — $172nruduct made when you ūse Musterule.
MORE than un ordinary “salve”—
li pasidarbuoti tie,
kurie tvariuing,
kams nuošimčius už pasko- 49. Labai mažai gavome mė
sootliing Musterule helps
brink
up local congestion. Also made
dirba krautuvėse, bankuose, in Regular
las kai kurioms įstaigoms nesinių duoklių; tik 41.36.
and Extra Strength for
ofisuose ir panašiose vieto those preferring u stronger pruduet.
12,000.00 viso Buffalo kata- Dovanų bažnyčiai gauta $5;
se, kur kasdien pereina
likai, tikimasi, sudės per SLA kuopa už susirinkimus
daug
pašto.
$439,388.82.
įteikė $4.00; anglims pirkti
Nuplėšdami pašto ženk
Į šį labdaringą darbą įei- gauta 3.00; už žvakutes
lus, saugumo dėlei, malonė
na ir Niagara Falls lietuvių 16.52 ir nuoma salės, rakan
("Draugus” Acmu tHeptiviu i
suaukoti pinigai. Tiesa, Lab- ^ų etc. 56.70. Bet į kovo mėCIO vadams paskelbus streiką Fordo mil žiniškuose River Rouge fabrikuose, Dear kite apie patį ženklą palikti (oughing, Gasping
Thanks to a Doctor's prescription called
daringoji rinkliava buvo nesi taip pat atkelta mokė- born, Mich., valstybės tarpininkavimo boar das susirinko svarstyti streiko klausimą. apie pusę colio (ar mažiau) Mendaco.
thousands now palllate terrlble recurrlnsr
attacks ot choking. gasping. cougndviejų dalių: 1) visos Ame- ti kai kurios stambesnės są- Iš kairės pusės: Thomas J. Donahue, Byron Ballard, John D. Lynch, gub. Murray D. popiero.
lng. wheezlng Bronchlal Astnma by helping
nature remove tlilck excess mucus. No dopes,
MISSION CLUB,
no smokes. no Injections. Just tasteless,
rikos labdarybei, ir 2) vie- skaitos už anglis, už voke-Į Van Wagoner ir valstybės policijos viršinin kas Oscar Olander.
pleasant tablets. The rapid, delighttul pal
llatlve
action comnionly helps nature brlng
Hinsdale, Illinois.
tos vyskupijos reikalams. liūs etc. Bet galus su galais
velcome sleep—a "Ood-send " A prlnted
guarantee arapped around each package of
Marian Hills Seminary, Mendaco Insures an immediate refund of
Skaitant bendrą aukotąją suvedam be vargo. Tai Niagalima
įsivaizduoti,
operoj, vaidins vieną iš svar lių,
the full cost unless you are coinpletely sat
isfled. You have everything to galn and
nothlng to lose under this posltlve money
sumą, be pirmiau paskelb gara Falls lietuvių nuopel
prieš
kokias
problerfias
stovi
1
biausių rolių šioj operoj, bū
back guarantee so get
irom your
'
tųjų, sekantieji prisidėjo su nas.
bolševikai, artėjant pavasa griežtesnis tiems, kurie ne druggist today for only 60c. ~
tent “Lola” rolę.
tinkamai savo šeimyną auk
savo aukomis: Dom. Biekša Velykų karstas
Detroito lietuviai tikietų riui.
lėjo; griežčiausias tiems, ku
Nėra jokios gėdos, jei žmo
(Atkelta iš 2 pusi.)
$1; Ad. Bialeckis 6.00; And.
į tą operą gali gauti pas
rie ne visiems lygiai admi gus per nenumatomas ap
Urbonas 1.25; P. Salešius Šiemet Velykų Karstas vo 26 d. Royal Ark, Club! Grinnell
Brothers,
pne
Valstybinė knygų leidyk nistravo teisingumą.
linkybes neturtingas pasi
$1. Mrs. St. Vyšniauskas ir 6us prie Švč. Širdies alto- Rooms, prie Congress St., i Woodward Avė.
Šv. Antoninas daro.
la skelbia, kad ji išleidžian
Svett Marden
Mrs. N. Pascucci gavo au- riaus. Bus paruoštas nau- vidurmiesty. Puotoj dalyva
Ona
Aksomaitienė
ti “visą eilę vertingų kny
kas iš sekančių: J. Laučys jai, nepaprastai. Klebonas vo miesto, apskrities ir val
gų,
kurios praturtins mūsų
parsigabeno
nepigaus
au

2.00; J. Pastor 2.00; P. Bustybės vyriausybjų nariai.
•▲ET. IND. LAIDOTUVIŲ DIEEKTOELAI
knygų ranką.” Trys iš šių
ja 1.50;
St. Vyšniauskas deklo iš Nevv Yorko. Pada Kalbas pasakė: Raymond J.
KELNER - PRUZIN
“vertingų” brošiūrėlių yra
1.50; M. Apanavičius 1.00; rys Švč. Sakramentui prie- Kelly, Detroit Corporation
•eriauaia. PtUmarlrnaa — Moterį. patarnauja
parašytos Stalino, viena Ka
M. Keršys'1.00; J. Jaruše- dangą — baldachimą. Dide-į Counsel, kuris taip pat yra
Phone 9000
620 W. I5th Avė.
linino ir dvi — Lenino naš
vičius 1.00; P Valangevi- lis kryžius primins Kristaus i buvęs American Legion Post
čius 1.00; M. Rogers 1.00; kančią. Gėlės, šviesos, pa-j
Bolševikai Lietuvoje turi lės.
Department ir National Com
naują
didelį rūpestį: artina
J. Vyšniauskas 1.00; St. Ur- gražinimai parodys mūsų | mander, ir teisėjas N. Fitzsi pavasaris. Atrodytų, kad
bonavičius 1.00; Ed. Apana- meilę Kristui. Tikrai, žiemei gerald.
UNIVERSAL
tuo tiktai reikėtų džiaugtis, >
vičius 1.00; N. Pascucci $1; norima padaryti Velykų
St. Maculevičius 1.00; K. Karstą nepaprastai gražų. ! Iš lietuvių puotoj dalyva bet Bolševikijoje nesidžiau
RESTAURANT
PASKUTINIS
vo
biznieriai:
St.
Ambrose,
giama.
Mat,
reikia
vesti
at

Nes
tuoj
po
Velykų
prasi

Suteikiam Patarnavimą
Hathaway 1.00; J. Jankaus
Vestuvėms, Krikštynoms ir
PAGERBIMAS
kas .50; J. Zykąs .50; P. Ku- deda 40 vai. atlaidai. Tie Ona Aksomaitienė, P. Lig kaklią propagandą, kad ūki
kitokiems Bankietams
molis,
Frank
Masteika,
An
ninkai
—
apsėtų
savo
lau

pats
pagražinimai,
gėlės
pa

Linksmas
Patarnavimas
tis .50; F. Piwowarczyk .25;
Visiems
V. Sautkus 45c; J. Metra- tarnaus dviem didelėms iš tanas Aksomaitis ir P. Be- kus. Todėl visoje okupuoto
vich .25; And. Maculevičius kilmėms. Bet ir čia laukia ckeris. Šie lietuviai yra De je Lietuvoje šaukiami mitin
756 W. 31st Street
troito seni veikėjai ir pir gai, laikraščiuose rašomi ii
25c. Viso jos surinko $20. ma geraširdžių paramos.
A. A. NORKUS, Sav.
mutiniai biznio srity, drau giausi straipsniai, per radi
70.
Tel. Victory 9670
Verbų sekmadienyje bus
Birutė Stakniūnaitė gavo pasiųsti “altar boys” — pa gijų organizatoriai ir para ją sakomos valandomis trun
kančios kalbos ir t. t. Ir vi
aukas iš sekančių: Stakniū- tarnautojai mišioms parink pijų steigėjai.
sa tai tik todėl, kad įkal
nai 1.25; M. B. Tūbiniai $1; ti aukų. Klebonas tikisi, kad
Balandžio 18 d. Metropo binus ūkininką atlikti tokį
Adamskiai 1.00; Z. Puišys kiekviena šeima bent po
litan
Opera Co. vaidins ope paprastą ir savaime natūra
1.00; M. Lankis 1.00; J. Pui šiek-tiek prisidės prie gėlių.
rą “Cavaleria
Rusticana”. lų dalyką, kaip laukų išėji
TYPEVVRITERS
JOHN F. EUDEIKIS
šys 1.00; Kaz. Vyšniauskas
X Susivienijimo R. K. kuo Cleveland Public Auditori- mą. Ūkininkams mitinguose
A D D I N O MACHINES
50c; A. Gutauskas 50c; Ona
pos mėnesinis susirinkimas um, Cleveland, Ohio.
—
SMAlt
MONTHIY PAYMENTS —
pakišamos rezoliucijos apie
Jančiulienė 50c; M. AjausOna Katkauskaitė per 5 “socialistines” lenktynes sė
kas 50c; Jon. Birgelas 25c. Verbų sekmadienyje.
SOLD, RENTED
AMBULANCE Dieną ir Naktį
AND REPAIRED
X Šį sekmadienį bus taip metus sėkmingai dainavusi jos metu, garbinami “staViso gavo $8.50.
-LMIM TIAOt-M UMMMchanoviški” metodai ir pan.
Darbas dar nėra baigtas. pat škapliernos dr-jos mėnauja
J.
A.
Valstybių
inži

TYPEWRITER
Mums reikia viso surinkti nesinis susirinkimas ir Tre4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Atsiminus, kad jau pereitą
*STAR
IVS PAN Y
nierių
batalione.
70.00. Tikim t-?, jog su šios tininkų konferencija,
rudenį reikėjo net miestelė
Tel. YARDS 1741-1742
11* W.
X 40 vai. atlaidai bus ba
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
savaitės pabaiga savo dalį
x Ve|ykoms atvyksta pa.
Phone DEARBORN P444
nus prievartos keliu siųsti į
landžio 14, 15 ir 16 d.
Tel. LAFayette 0727
ISTIMATIS— FREE — OIMONSTK ATION
sudesime.
viešėti iš Fort Bragg, N. C.
provinciją, kad surinkus der
K.K.M.
Kadi-o Programas — 10:00 vul. antradienio Ir ScStiidlenio rytais,
Kovo mėnesis
mūsų klebono brolis, kuris,
iŠ Stoties WHIP ( 1520), su I’. šaltimleru.
Su kovo mėnesiu parapi- atsitarnavęs Lietuvos kajai prasideda nauji gyveni- riuomenėje, antru kart tarLitten to

Labdarių apyskaita

Asthma Mucus

Iš Detroit Lietuvių
Veikimo .

Mendaco

Su Bizūnais Rinko, Su
Bizūnais Vers Sėti

Laidotuvių Direktorius

AU MAKIS

■OBIRT C. GOIDUATT, Men'f*'

MADISON ST.

Electrolysis Clinic

THINGS THAT M VI R HAPPEN’
VVHOrCHA

_=| OtYllT

įFonf

PR tlXP"
PENTI5T

1

PALAN D ECH’S
YUGŪSLAV-AMERICAN
RADIO BROADGAST

Plaukai TSnalklnaml
Nuo Veido Ir Ran
kų Ant Visados.

GREITAI IR
BE SKAUSMO
TREATMENTAI
TIKTAI ........... 50c

Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP

Valandos (1 ▼. v. — 8:30 v. v.

1480 kilocycles
(First Station on Yonr DiaI)

Aron and Aron

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

3962 Fifth Avenue
Kampui,

C’rnwfor«l

and

Hurriaon

Tel. KEDzie 7810

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS

PRIEINAMOS KAINOS
NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Venetian Monument Co.
527 N. W ester n Avė. Tel. See. 6103
COrVHK.Iir INTERNATIONAL CARTOON CO

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVlI) DIREKTORIAI
11

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel, YARda 0781-0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 IV. 18th St.
Visi Telefonai: YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SCNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

f 1

a

i
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komisija ruošia tam vaka
rui nepaprastą programą. |

CIO STREIKAS UŽDARE FORDO FABRIKUS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

->■■■

.5 ..---------

CLASSIFIED

PAIEŠKOMAS VYRAS
Vienas svarbiųjų to va-į Paieškomas
vyras valyti klojimus
(carpeta)
ir
baidus
(furnlture).
karo punktų bus pąaukšti- Kreipkitės
prie 4447 No. Ked/le Animas keleto šios apylinkės
ilgamečių organizacijoj veipaieškom \ moteriške
...
Reikalinga iiiiiteriSkė namų prižiūkejų į Ketvirtąjį Laipsnį. Šis rejimui. saukite: ind. 2000 arba
kreipkitės prie: 4117 N. Kedzie Avė.
yra vyčiuose aukščiausias
laipsnis, ženklinąs tikrai rim NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!
tą ir nenuilstantį darbaviPaskutini Bargcnai — 38 namai
mąsi Tautai ir Bažnyčiai.
visokio didumo, Mariiuette 1‘ark
apylinkėje.
žodžiu, šios apylinkės de
šimties kolonijų vyčiai ruo
Taipgi statome naujus namus lr L.IApskaitliavimas veltui.
šiasi prie įspūdingo ir isto soiue senus.
Pastatymo kainos:
rinio paminėjimo ir drauge 2-jų lietų mūrinis namas, po 4
kambarius ..................................... 45,950.
smagaus
pasilinksminimo. 5 kambarių mūr. bungalovv. . tt.ouO.

PERSKAITYK IR KIUM PASAKYK, KAD
Balandžio 27 d. matysime Gedimino sapnį
Panerių kalnuose ir šių dienų pasaulio
triubelmekerius: Hitlerį, Stalinį ir Musolinį

L. R. K. Federacijos -Chi-1 Pirmoje programos dalycagos apskrities ir L. V. je bus atvaizduotas L. D. K.
Chicagos apskrities choras Gediminas; jo medžioklė
rengia L. D. K. Gedimino Panerių kalnuose; sapnuotas
600 metų mirties sukaktu- Geležinis vilkas; išmintingavių minėjimą balandžio 27 sis Perkūno šventovės kriTip tain nat lankia ir tiktai I 4 kai,lbarh4 mūr- bungaiow. .»s,950
d., Sokol Hali, 2345 S. Ked vis — sapnų aiškintojas ir
Jie taip pat laUKia ir tIKISl Taipgi statome ir didelius namjh
Paskolas ant Leng' .
zie Avė.
toji pilis, kurioje iki šiol
vietos katalikų visuomenės Pastorojam Išmokėjmų.
plevėsavo trispalvė vėliava.
nuoširdaus pritarimo.
J.
Maži nuošimčiai.
Iš seno lietuviai mėgo į- Dekoracija parinkta viena
Turime visokių mainų.
vairias iškilmes surištas su gražiausių ir paminėjimui
_
B
, Kreipkitės pas:
daina. Jie apdainuodavo ne pritaikinta.
p- suromskis co.
6921
So. VVestern Avė.
vien gamtos grožybes, ne
Kretingoje buvo teisiami Orriee KEP.TELEFONAI:
Antroje programos daly
3713; Vak. PRO. 0171
vien bernelių ir mergaičių
J.
Bermanas
ir
Š.
Aronas
už
j
gražiąją jaunystę, bet taip je bus vėliausias veikalėlis
E'Uraugaa
Acme telcDiioto’
“odos atsargų sudarinėji-. r
pat ir Lietuvos narsiuosius perstatytas Pasaulio triuPaskelbus streiką. CIO darbininkai pike tuoja Fordo River Rouge fabrikus, DearSTANLEY GAVCUS
karžygius, žūstančius už heliai . Matysime, kaip gar- born, Mich. Piketininkai blokuoja vieškelį, kuriuo į darbą atvyksta darbininkai. Atvy mą.” Pas juos rasta odos
— P-inliuHla—
gaminių už 1,000 rublių. Tu
laisvę. Lietuvis dainoje išsu gražiausia sąžine, kusieji neįleidžiami į fabrikus.
JUODŽEMĘ
rint galvoje, kad batų pora
reikšdavo skausmus, liūde diktatoriai daro suokal
1 bušelis — 25c; 5 buš. už
Daug garbės priklauso D dabar Lietuvoje kainuoja
sius ir džiaugsmus, šis gra
bius, kaip greičiau už
$1.00; 15 buš. už $2.50
KK pirm. Ig. Sakalui už jo tarp 3 ir 4 šimtų rublių, iš Pcrk.t’blisto Dailius. Vežioja Anglis
žusis dainavimo paprotys at
gniaužti mažųjų tautų kui
sumanumą.
A. F. Pocius eina, kad šie du “atsargų
Kreipkitės prie;
vežtas į šią garbingą šalį —
turą, pažangiavimą ir jas
sudarinėtojai” galėjo turėti
Ameriką ir išsilaikė iki šio
padaryti savo vergais.
datigių daugiausia 3 batų
Brighton Park. — Jau buApie “Draugo” Koresponkultūringo
XX amžiaus.
Gražiausias įvykis bus — vo rašyta “Drauge”, kad dentų Klubo bankietą, kuris
110 So. Rldgeland Avenue
poras.
Svarbiausia, kad mūsų tau
Vortli, Iii. Tel. oak Ijlvtn
kada pragaro atstovas — Nekalto Pras. Pan. šv. baž įvyko kovo 30 d., Rowantos patrijotai įstengė įskie
PLATINKITE “DRAUGĄ’
pyti į jaunųjų, čia augusių,! — velnias, juokdamasis nyčioje Verbų sekmadienį, trees viešbuty, su kuriais
Kiekvienas kovotojas ei
Šiais
metais
sukanka
25
klausysis jų pokalbius ir balandžio 6 d., 7:30 vai. va tik man teko kalbėti, visi
lietuvių širdis dainos kibirk
damas kautis pirmiausiai tu
metai, kai L. Vyčių New
Būsi turtin
jis pasmerks “broliukus- kare, įvyks bažnytinis kon džiaugėsi. Ir, iš tikrųjų, bu
štėlę. Ir dabar be dainos lie
gesnis ir lai
ri apsiginkluoti tvirta va
York—New Jersey apskri
mingesnis. —
diktatorius” pasaulio žu certas. Dar kart^ noriu pri vo kuomi džiaugtis. Aš esu
tuviai negali surengti nei iš
lia, drąsa ir tikėjimu laimė
Turėsi
minti brightonparkiečiams, buvęs įvairiuose parengi tis pradėjo savo organiza
dikais.
kilmių, nei prakalbų, nei su
UŽTIKRINTĄ
RYTOJŲ.
ti, o paskui jau kalaviju.
ir bendrai visiems, kad kon muose, bet šis man geriau vimo darbą lietuvių jauni
kaktuvių paminėjimų, kurios
Artistai parinkti gabiau- certas bus gražus, nes varg
mo tarpe. Ta proga apskri MUTUAL FEDERAL SAVINGS Tuomet laimėjimas bus jo
siai patiko. Dažnai pana
resonansai nesiskleistų di- sj jr tinkamiausi atvaidinti
Butegeidis,
Justas Kudirka mokina pa šiuose parengimuose prog tis rengiasi prie iškilmingo
and LOAN ASSOCIATION pusėj.
dingose salėse. Taip ir šis triubelmekerius.
žemaičių kunig.
OF CHICAGO
rapijos chorą ir vietos ta ramos esti ilgos ir nuobo paminėjimo balandžio 26 d.
paminėjimas bus su daina
Taigi, mieli lietuviai, relentus, kurie išpildys gra džios. Čia programa buvo Winfield Scott viešbuty, Eli 2202 W. Cermak Rd., Chicago
Kiekviena gerovė turi bū
vienas iš žymiausių,
nes zervuokime balandžio 27 d.
Canal 8887
žius bažnytinius muzikos trumpa ir įdomi. Kaip ame zabeth, N. J. Tą vakarą įti
pirma sukurta dvasioje,
Mokame 3’/2% Dividendų
programą pildys jaunoji kar j Sokol Hali. Visi gardžiai
vyks
jubiliejinė
vakarienė
kūrinius. Koncerto progrS- rikonai sako: “Short and
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
pirma turi būti manoma, ne
ta, Amerikos lietuvių tau- įkj ašarų prisijuoksime ir
ir
šokiai.
Svečių tikimasi || turtas SI 000,000.00
ma bus rimta ir turininga sweet”.
gu tikrenybėje apsireikš.
tos žiedas; garsusis L. V. linksmai laiką praleisime.
’i Kolonijų,
izrtlnniiii
nno
j
viv?4i
•
1
net
iš
tolimų
nesu
virs
muzika.
Svett Marden
I I -----choras muz. J. Sauriui va-j
Panašių parengimų dažX ,
Nevėžio Banga
i
Be parapijos choro, kon niau turėtų įvykti.
dovaujant. Iki šiol pildytos
-į
certe dalyvaus choro solis
programos ar surengti kon-1
Kišeninis
tai:
Juozas
Lindžius,
Vik

certai dar nei vieno atsilanlviiik srunin
Lietuviškai—Angliškas
194'ii Wesi 35* Street 1 torija Pasiškevičiūtė, Stella
kusio neapvylė ir dabar ne
ir
Norkaitė, Juozas Gudas ir Jūsų Grožis —
apvils. Šį kartą išgirsime MOST
Angliškai—Lietuviškas
Ona Metricks. Be savųjų,
naujas patrijotiškas liaudies MODERN
Mūsų Specialybe
.
dalyvaus žymūs svečiai, būdainas, kurias su pasididžia V' COMW,ETE.
ŽODYNĖLIS
M»VANCED-PHOT< >C R.tPII Y
I
tent
Anne
Regis-Piežienė,
'
LOWE
<
er
potRtni
f
em<
e
vimu praktikuoja po kelis
’pIlONE LAP»VETTF. 2SI I
DIN1NG ROOM SETS — PAK
dr. Kazimieras Svenciskas.
Jame yra 18,000 reikalin
sykius į savaitę.
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — HEPamokslą apie bažnytinės
giausių žodžių. Dabar ge
FTUGERATORS — WASHKRS —
muzikos reikšmę žmonijai
MAN GELS — STOVĖS.
riausia proga pirkti, nes
JOE DVORAK PASIRUOŠĘS PAGULDYTI
AU Naitooally Advertlsed Itenu.
pasakys
pats
klebonas
kun.
parduodamas nupiginta kai
JACK ZAREVICH
A. Briška. Įžangos nebus,
na, Galima gauti ‘Draugo’
bet per kolektą parapijie
knygyne dabar; kaina —
čiai ir svečiai prašomi pa
— Patyrusio* Grožio SprcIallsUJs —
tik £1.00
aukoti sulyg išgalės.
FACTORY REPRESENTATIVE
Tad, neužmirškite atsilan
— Prieinamos Kainos —
“D R A U G A S*’
kyti į koncertą.
6343 So. VVestern Avenue
2334 South Oakley Ave„
Nekalto Pras. Pan. šv.
— Lietuviška (staiga —
Telefonas REPUBLIC 6051
I bažnyčia randasi prie 44 ir 1
Chicago, Illinois
Marty’s Beauty
• Callfornia Avė.
Kvieslys

Trys Poros Baly Teisme

Bažnytinis
koncertas

DKK susipažinimo
vakaro atgarsiai

Stanley Gavcus

Vyčiai švęs 25 metų
sukaktį

1II3-.I-I

TAUPYK!

MOTERYS, MERGINOS!

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

— Modernlšklausl įrengimai —

ALEX ALESAUSKAS & SONS

Shop

Niekad negalima ko nors
pasiekti, kol esi įsitikinęs,
kad to pasiekti nestengsi.

6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPublic 9202
Marty

Sueilla,

eavlnlnk*

DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nertai
BEERS

naujoms uniformoms ir naujiems įrankiams įgyti.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerini
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu Į
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG|
TAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
Ties produktų.
Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir kitai Į
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, kur gausit'
greitą lr teisingų p« tarnavimą.

12259 W. Cermak Rd.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

LEO NORKUS, lr.

Čia matome Joe Dvorak, vieną populerų riatikų, ku
ria šį vakarą risis au J. Zarevich Darius Girėnas salėj,
4418 So. Western Avė. Kitos poros bus V. Rnncevlėlus
nu Valdo Valdo/ ir Phil Gr iber su Diek Stoti. Pelnas šių
ristynių skiriamas Darius Girėno Drum and Bugle Corp

UI

Tel. Monroe 0808!

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jaslnskas
Ant. Labanauskas
H. Rajeuskl
“Shorty’*

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Fenkfa31enls, baland. 4, 1941
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POLICIJA KOVOJA

Aleksijonu Brolių ligoninės Chicagoj
75 metų sukaktis

SU STREIKININKAIS

Grasina sukelti
kita streiką

mu

Farm Eąuipment Workers Organizing Committee
(CIO) vadai grasina sukelti
mišios koplyčioje.
dar vieną streiką Interna
X Detroit lietuviai pamitional
Harvester
Co.
traktonės
“Draugo” — dienraščio
Aleksijonu Brolių ligoninė gam gailestingumo darbui.
rių fabrike, kuris praeitą 25 m. jubiliejų. ALRK FeApskaičiuota, kad AleksiChicagoj (Alexian Brothers
pirmadienį atidarytas
nu- deracijos 4 skyr. susirinkiHospital) šį balandžio mė- jonai Broliai savo institucitraukus keturių savaičių me, kovo 31 d., nutarta sunesį minės savo 75 metų su- jose teikia neturtėliams velstreiką.
ruošti didelis “Draugo” naukaktuves, arba deimantinį tui iki 200,000 dolerių verStreikavusių
darbininkų dai vakaras. Tuo tikslu ryjubiliejų. Per 75 metus ligo- tės per metus savo patarvadai pasiuntė telegramą į toj į Detroit vyksta dienninėje turėta iki 190,000 pa-1 navimą.
Washingtoną Saugumo Tar- Paščio adm. kun. P. Cinikas,
cijentų, daugiausia vargšų f chicagoj sudaryta ir vcipininkavimo (Defense Me- MIS., ir red. narys Ig. Sasergančiųjų. Priimami tik kia Aleksijonu Brolių ligo
diation) boardo pirmininkui kalas. Padarę vizitą Detroit
Vyrai, nepaisant tikėjimo ir ninės rėmėjų organizacija,
Dykstrai. Jie pažymi, kad lietuvių parapijų klebonams,
rasės, taip pat nepaisant, ai kuriai priklauso iki 1,800
grįžusieji į darbą darbinin sekmadienį turės pasitari
kas turi, ar neturi kuo už vyrų ir moterų. Ši organi
kai diskriminuojami, pirme mą su veikėjais minėto va
simokėti.
zacija finansiškai padeda
nybė teikiama neprisidėju- karo reikalu.
Jubiliejus bus paminėtas ligoninei.
siems prie streiko darbinin
("Draugas” Acme telephoto)
iškilmingomis pontifikalinėkams. Kompanija į tai atsaX 150 žmonių dalyvaus
Policija
kovoja
su
streikininkais,
piketuojančiais
Allis-Chalmers
fabrikų
vartus
(ar

mis mišiomis ligoninės kop
ko, kad tas yra netiesa, kad koncerto programoj pirmą
ti Milvvaukee, Wis.). Policija darbuojasi, kad vartai nebūtų blokuojami. Prieš strei su visais darbininkais lygiai sekmadienį po Velykų šv.
lyčioje balandžio 22, 23 ir 24
kininkus vartojamos ašarinės bombos ir vandens šmirkšliai.
dienomis. Balandžio 22 d.
apsieinama ir kaip vieni, Jurgio parap. salėj, Bridge
pontifikalines mišias ponti
taip kiti lygiai traktuojami. porte. Koncertą rengia šv.
fikuos J. E. Arkivyskupas
Boardo pirmininkas Dyk- Jurgio parap. choras ir orS. A. Stritch, Chicagos Arki
stra praneša, kad turimose kestra. Be choro ir orkesIllinois valstybės generali
vyskupas; balandžio 23 d. — nis prokuroras George
IVashingtone derybose Ame- tros, programoj dalyvaus
F.
J. E. vyskupas W. D. Barrett iškelia aikštėn, kad
rikos Darbo federacijos uni- dar ir keturi solistai.
Penktojo tvardo alderma
Lyonse policija areštavo
Waukegane antradienį per
O’Brien, Chicagos auxiliari- Chicagoj ir provincijoj apie
keturis CIO darbininkus, da nas P H- DouSlas aIderme įvykusius rinkimus neturė ja pasirašiusi sutartį su In
X A. Leščinskienė, žino
nis vyskupas, ir bal. 24 — 1,500 korporacijų, krautuvi
ternational
Harvester
kom

nų
taryboje
iškėlė
reikalavi
ma Bridgeporto veikėja, ga
jusieji oponentų Progressive
International
J. E. vyskupas E. F. Hobari ninkų, taverninkų ir kitų lyvavusius
panija.
Tačiau
tos
sutarties
mą
tuojau
imtis
žygių
su

vo laišką, iš Oak Forest
Citizens partijos penki kan
Harvester Co. streike Chi
iš Rockfordo.
prekybininkų
išsisukinėja cagoj. Anot policijos, jie te mažinti ratą už važinėjimą didatai laimėjo. Jie išrinkti sąlygų CIO unijos vadai ne prieglaudos senelių, kuria
Pagaliau balandžio 26 d. valstybei mokėti iš žmonių nai susimetė nutverti dr. Ri- Chicago Motor Coach Co. miesto supervizorio asisten nori pripažinti.
me rašoma, kad lietuviai se
Didžiausia taikai kliūtis neliai kasdien laukia lietu
Stevens viešbutyje įvyks ju surinktus “sales” mokesčius chard Havalką, Lyonso gy- autobusais, kadangi kompa- tais.
biliejinės vaišės. Tikimasi, ir jie mano, kad jiems ne dytoją. Tačiau šis smuko į nija žeriasi didelį pelną.
Išrinkti: Louis Andracki, yra ta, kad kompanija atsi vio kunigo velykinei išpa
Anot aid. Douglas, tuo Jr., John F. McCann, Joseph sako bet kurią uniją pripa žinčiai atlikti.
kad kaip pamaldose,
taip reikės to padaryti.
taverną ir tuo būdu išsisu
vaišėse dalyvaus tūkstančiai
Jie visi yra užtraukę, im ko. Tariami užpuolikai susi- klausimu jau 1934 metais Matulėnas, Paul Kilkelly ir žinti iki darbininkai nubal
X L. Čepulis, sūnus žino
šios ligoninės bičiulių ir ge ant bendrai, daugiau kaip metė į taverną, bet tenai ite*ktas pasiūlymas Illinois 0Įarence g Adams. Pirmie- suos aiškiai pasisakydami,
iki ji trys iki šiol yra apskri- kuriai unijai nori Priklau mų Town of Lake veikėjų
radarių.
130,000 dolerių. Prokuroras rado kostumerių įr nieko Prekybos komisijai ir
J. ir J. Čepulių, kuriam pra
syti.
šiandie nesvarstytas.
Aleksijonai Broliai be šios šį reikalą paveda teismams nepešė.
ties boardo nariai.
eitą pirmadienį padaryta oChicagoj ligoninės turi dar tikslu priversti tuos žmones
Policija visus keturis ar
Geros knygos yra moky peracija, jaučiasi gerai. Jau
kitas keturias J. A. Valsty laikytis valstybės įstatymo. eštavo Chicagoj. Jie yra.
tojai, patarėjai, džiaugsmas leidžiami lankytojai.
bėse institucijas, daugiausia
Anot prokuroro, “sales” Fred Bellingher, 26 m., Riir pramoga. — J. Rimantas
X Didįjį šeštadienį viso
padėti neturtingiesiems. Vie mokesčiai įstatymu numaty-1 chard Kelly, 25 m., Peter Cise
Chicago lietuvių bažny
na ligoninė yra St. Louis, ta mokėti patiems prekybi mina, 30 m., ir Walter JaPraeitą antradienį West
čiose vakare pirmą sykį
Mo., kita — Elizabeth, N. ninkams. Nepaisant to, jie sinski, 26 m. amž.
Deerfield miestelio piliečiai Federalinis distrikto proCONRAD
Kompletai bus giedami cho
J.; Oshkosh, Wis., išlaiko tuos mokesčius po 3 centus
Prieš juos skundą iškėlė daugumu balsų pasisakė už kuroras Chicagoj kreipės į
Fotografas
rų mišrais balsais. Komplenamus nervais sergantie nuo dolerio surenka nuo pir dr. Havalka.
tavernų panaikinimą.
793 federalinį teismą nurodyda- Studija
Įrengta pir
tus nesenjai išleido Vargo
mos rūSles su mo
siems, o Signal Mountain, kėjų ir pasilaiko savo kiše
Policija spėja, kad areš piliečiai balsavo už panaiki- Imas panaikinti penkiolikai demiškomis
užlaido
nininkų Sąjungos Chicago
mis lr Hollvwood
Tenn., — atsilsio namus.
niuose.
tuotieji, matyt, klaidingai nimą, o 573 prieš. Turi tik asmenų pilietybę. Iš jų 11
Šviesomis. Darbas
Provincija. Paruošė komp.
Aleksijonu Brolių kongre
Vienas tavernas Chicagoj buvo susimetę prieš gydyto- tris tavernus, dabar ir šie asmenų yra vokiečių ir ita- Garantuotas.
A. Pocius.
gacija yra sena ir daug nu yra neišmokėjęs valstybei ją, manydami, kad tai buvęs bus uždaryti. Per keletą me- lų kilmės. Kitų keturių kil
420 West 63rd 'Street
sipelniusi žmonijai savo gai daugiau kaip 14,000 dol. streiklaužis McCormicko fab tų tavernų klausimu buvo mė nežinoma.
/
Town of Lake į Dė
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
lestingumo darbais. Į Ame “sales” mokesčių.
rikuose.
vedama atkakli kova ir sau Prokuroras sako, kad tie
Res.: - ENGIewood 5840
dės Šamo kariuomenę pa
riką ji atsikėlusi iš Vokieti
Išsisukinėjimas nuo mo
šaukti vakar išvyko šie lie
sieji laimėjo.
visi asmenys yra grįžę į
jos 1865 metais. Europoje kesčių pats savaime yra nu
U. S. Coast Guard (pa
tuviai:
Venckevičius, Trumsavo gimtinius kraštus.
prieš tai buvo jau veikusi sikaltimas ir tuo labiau di krančių sargyba) Chicagoj
Chicago Vitreous Enamel
pickas ir Cibulskis.
apie 500 metų. Amerikoje desnis, kai pasilaikomi
iš rekrutuoja savanorius nau Products Co. dirbtuvėje, Ci Smulkūs “Drauge” skelbi
X Kun. A. Deksnis gavo
pirmiausia pradėjusi veikti pirkėjų surinkti pinigai, pa jokus. Nori gauti jų neribo cero, žuvo darbininkas Ca- mai nedaug kainuoja, bet
iš Lietuvos laišką, kad mi
New Yorke, paskiau atsikė reiškia prokuroras.
tą skaičių. Savanoriams įsto simir Trockis, 27 m. amž., rezultatai esti geri. Bile ko
rė jo sesuo.
PAS
lusi į Chicagą ir čia ilgai
ti amžius padidintas
nuo įkritęs į įkaitusio vandens kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
VILEIŠĮ
niui pasitvarkiusi išganin- PLATINKITE “DRAUGĄ” 25 iki 28 metų.
kubilą.
go’ “Classified” skyriuje.
WHOLESALE
EIK!
LIQUOR
JUBILIEJAUS
PROGA
ĮSTAIGA
f “THAT LITTLE C AME” inter-nat’l CartoonC®., N.Y.—By B. Llllk
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10 Savaičių Prenumerata Siūloma

UŽ VIENĄ DOLERĮ

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą“’
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaityto
jams dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savai
čių — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargęnas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, Illinois

arba šaukite CANaI 8010

DR. PETRAS
VII.EISIS,
Atstovas
Isvcžlojantc
I>o visą
Chicago

The Prudential Ins.
Co. of America
OFFICE-

175 W. JACKSON BLVD.
SPITE A-1820
Home Office: Nevvark, N. J.
RESIDENCIJA:

N. KANTER, Sav.

4432 So. California Avenue
Tel

LAFayette 0771

j

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 S. Halsted St.
TH.

BOVI.EVARD OOI4

MARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS Ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

