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Hitleris pagaliau visą kaukę nusitraukia
Išleido dekreto, kuriuo paneigiamas 
Vokietijos jaunimas iki 18 m. amž.

Visi berniukai ir mergaitės 
turi būti nacinami

BERLYNAS, bal. 5. — Dik 
tatorius Hitleris šiandien iš
leido dekretą, kuriuo visi Vo- 

.kietijos lierniukai ir mergai- 
Įtės, nuo 10 iki 18 metų am
žiaus, privalomai turi priklau 
syti Hitlerio jaunimo organi
zacijai.

Pažymima, kad šioje orga
nizacijoje berniukai bus pri
rengti karinei tarnybai.

Prancūzijos prezidentas Lebrnnas 
iš nauju išrinktas prezidentu

VERSALIS, Prancūzija, 
bal. 5. — Prancūzijos vadina
mas nacionalis susirinkimas 
(parlamento abiejų rūmų at
stovi) bendroji sesija) respub
likos prezidentu septynieriems 
metams išrinko dabartinį pre
zidentų Albertų. Lebrunų, 67 
m. amž., kur baigia septynerių 
metų prezidento tarnybų.

Prancūzijoje nebuvo papro
čio prezidentų rinkti antrųjai 
tarnybai. Šį kartų padaryta 
išimtis. Tas įvyko ministro 
pirmininko Daladiero pasidar

Europoje krizė atslūgsta; nežinia 
ar ilgam; Hitleris išvyko į kalnus

BERLYNAS, bal. 5. — Sve 
timų salių diplomatų sluoks
niuose pripažįstama, kad Eu
ropoje krizė atslūgsta ir viso
kis tarptautinis bruzdėjimas 
aprimsta.

Yra priežasties. Pranešta, 
kad diktatorius Hitleris porai 
savaičių išvyko į Berchtesga- 
denų, Bavarijoje. Tenai jis, 
kaip paprastai, vienas kokį 
laikų praleis kalnuose.

Vadinasi, jis išvyko ten ap 
galvoti kokius nors naujus sa 
vo žygius Europoje. Naciai 
pripažįsta, kad Hitleris prieš 
kokį nors svarliesnį savo žy
gį vienišai užsidaro kalnuose. 
Paskui pasikviečia aukštuo
sius valdininkus, jiems išdės
to savo planus ir įsako veikti.

Už poros savaičių reikia 
laukti naujos krizės Europoje.

TURKAI SIEKIA SIRIJOS 
D1STRIKTO

PARYŽIUS, bal. 5. — Tur 
kija pasiryžusi okupuoti ir pa 
sisavinti Sirijos distriktų Ale 
xandrettą. Prancūzija nuspren 
dė pasiųsti karo laivų j to dis 
trikto pakrantes. Bet vargiai 
tuo būdu nubaidys turkus.

Iki šaoliai Hitleris tik per
pus kaukę buvo nusitraukęs 
katalikų jaunimo žvilgiu. Jis 
išgriovė katalikų jaunimo or
ganizacijas, išnaikino katali
kiškas mokyklas, bet nedrįso 
šio jaunimo visiškai pavergti.

Daliar gi jis savo kaukę vi
siškai nusitraukė paskelbęs 
Vokietijos viso jaunimo pa
vergimų.

bavimu. Jis aiškino, kad šiais 
neramiaisiais laikais Europoje 
Prancūzija daugiau laimės ne 
keisdama respublikos prezi 
dento. O prezidentas Lebru- 
nas daug dirbęs ir dirba vals
tybės ir tautos gerovei. Jis 
pavyzdingas katalikas ir di
džiai populiarus.

Nacionalį susirinkimų suda
rė 909 atstovai. Už prezidentų 
Lebrunų paduota 506 balsai. 
Ir jis išrinktas. Kiti balsai te 
ko kitiems keliems kandida
tams.

TURKAI ATIDARYS 
DARDANELIUS 
KARO LAIVAMS

PARYŽIUS, bal. 5. — Ru
munija lygiai kaip ir Vengri
ja neturi pasiryžimo prisidėti 
prie Anglijos organizuojamo 
Europoje antihitlerinio valsty 
bių bloko. Tai dėl to, kad An
glija ir Prancūzija neužtikri
na Rumunijai pagalbos, jei 
Vokietija jų pultų.

Šį kartų Anglija sau pagal
bon kviečia Turkiją. Prancū
zija žada Turkijai pavesti Si
rijos distriktų Alexandrettų. 
Turkai gi už tai žada atidary
ti Dardanelius Anglijos ir 
Prancūzijos karo laivams, jei 
reikėtų gelbėti Rumunijai.

Nežinia, ar ši politinė kom 
binacija paveiks Rumuniją.

DIDĖJA VOKIETIJOS 
SKOLOS

BERLYNAS, bal. 5. - Kas 
kart didėja Vokietijos valsty
bės skolos. Iškelta aikštėn, 
kad pereitais metais 4 bilijo
nais dolerių viešosios skolos 
pakilo.

PO BRITŲ SU LENKAIS 
SUTARIMO NACIAI 
GALVOS, KAS DARIUS
BERLYNAS, bal. 5. — Na- 

cių spauda daug ir plačiai ra 
šo apie Londone vykdomus 
lenkų su britais pasitarimus. 
Naciai laukia, kaip tie pasita 
rimai užsibaigs. Ir tik tuo re 
miantis jie apgalvos, kas to
liau turi būti daroma.

Nacių spauda pareiškia, kad 
skleidžiamos žinios būk Vokie 
tija pasirengusi atakuoti Len- 
kijų nieku nepagrįstos ir ta
me nėra teisybės. Bet jei Len 
kija susidės su Anglija, kuri 
bando apsiausti Vokietijų, tas 
reikš, kad Lenkija yra Angli
jos satelite. Tokiam atsitiki
me Lenkijai gyvavimas nebus 
užtikrintas. Ir ji apie tai pati 
gali gerai nusimanyti.

Nes Hitleris, anot nacių, a- 
nadien yra pareiškęs, kad 
Vokietijos apsiautimas nieku 
būdu nebus pakenčiamas. To 
pakanka.

Naciai pabrėžia, kad Angli
jos diplomatija kaip buvus, 
taip ir yra klumsota. Diplomą 
tai šūkauja, bet nieko nevei
kia. Mažasias valstybes šau
kia vienytis prie® Vokietijų, 
bet nepasako, ar ji nori joms 
gelbėti, ar tik pasižiūrėti kaip 
jų .nepriklausomybės griūva.

NAUJOJI ISPANIJOS 
VYRIAUSYBĖ SIEKIA 
NORMALAUS STOVIO

MADRIDAS, bal. 5. — Nau 
joji Ispanijos vyriausybė nus
prendė tuojau demilitarizuoti 
ir demobilizuoti visas priva
čias karo pramones raudonų
jų valdytose teritorijose.

Paskelbta įsakymas, kad į 
30 dienų visi fabrikai paleistų 
saVo personalus. Pirmiausia 
iš darbo turi būti paleistos 
moterys darbininkės, išėmus 
tas, kurių vyrai žuvo kare, ku 
rios turi vaikų ir kurioms rei 
kalingas uždarbiavimas. Į 90 
dienų visos pramonės turi bū 
ti grąžinti normaliems taikos 
laikams, nes karo jau nėra.

Savo rėžtu vyriausybės po
liciniai agentai ieško ir gaudo 
raudonuosius kriminalistus, 
kurie turės teismuose atsaky
ti už savo vykdytus piktus 
darbus, ypač už žmonių žudy
mus. Vykdomi gausingi įtaria 
mųjų areštavimai.

ŽUVO ŽYMUS ISPANŲ 
LAKŪNAS

MADRIDAS, bal. 5. — Fil- 
moms nuotraukas darant žu
vo žymus frankistų lakūnas J. 
Garcia Morato, kurs karo lai
ku numušė apie 40 raudonųjų 
lėktuvų.

Antrąkart daugumo piliečių 
balsais išrinktas dar ketverių 
metų tarnyliai Chicago miesto 
majoras E. J. Kelly dėkoja 
visiems juo pasitikintiems ir 
žada daug dirbti miesto gero
vei. Pirmoje vietoje jis žada 
pirmyn pastūmėti gyvenamų 
namų statymo pramonę ir pa 
rūpinti vaikams daugiau re
kreacijos centrų, ypač tose 
vietose, kur .nėra parkų.

Pirmutinis laimėjusį rinki
mus majorų pasveikino pra
laimėjęs respublikonų kandi
datas D. H. Green.

Su majoru Kelly išrinkta ir 
jo partijos sąraše buvę kandi-

, . .................... ... datai į miesto klerko ofisų L.' Jiems valgant vakarienes, Jėzus eine duonos, palaimino ją ir lauže, . . . ;
davė savo mokytiniams ir tarė: Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas. D. Schreiber ir į miesto lždl-
Jis ėmė ir taurę, dėkojo ir joms davę. sakydamas: Gerkite iš jcp visi; njnlzUq __  T S Gordon
nes tai yra mano kraujas naujosios sandoros, kurs bus išlietas už dau- . * *
gelį nuodėmėms atleisti.” (Mato 26, 26, 29). Šiuose rinkimuose respubli

konai padarė pažangų. Demo
kratai tikėjosi gauti didelę; nenori ne 

girdėti Angijos kvietimo sajungon
Ryžtasi būti neutrali 
ir laukti nacių vado žygių

BUDAPEŠTAS, bal. 5. — 
Vengrijos aukštieji valdinin
kai tvirtina, kad Anglijos kvie 
čiama Vengrija nieku būdu 
neprisidės prie organizuoja
mo valstybių antihitlerinio blo 
ko. Sako, .Vengrija yra maža 
valstybė. O Hitleris anų die
nų pareiškė, kad visos mažo
sios valstybės, kurios apsiims 
griebti iš ugnies britų kaš
tanus, nusvils pirštus. Šis Hit 
lerio įspėjimas vengrams gi
liai į širdį įsmego ir jie neran 
da kitos išeities, kaip tik būti 
neutraliais ir nesikišti į jo
kius pašalinius reikalus.

Vengrija bijo Hitlerio ir 
pasiryžusi Vokietijai nesiprie 
šinti. Vengrai numato, kad 
netolimoj ateity, rasi, Hitle
ris reikalaus Vengrijos, kad 
ji visus eksportuojamus že
mės ūkio produktus ekspor
tuotų tik Vokietijon. Gal ne
užilgo reikalaus per Vengri
jos teritorijų išvesti karinį 
strateginį kelių į Rumunijos 
pasienį. Vengrija, supranta
ma, nepalankiai sutiks tuos 
reikalavimus, bet ginkluotai 
nesipriešins, nes tai būtų tuš
čios pastangos.
Vengrai nuominiauja, kad Hi 

tleris nesikėsins prieš Lenki
ją. Nors nacių spauda rašo, 
kad jei Lenkija susidės su 
Anglija, tai ji tuo būdu pati 
sau išsikas duobę. Vengrai sa 
ko, kad Vokietijai nėra nau Albanija pasirengus atkakliai 
dos užimti Lenkijos teritori- ginti savo nepriklausomybę.

jas, kur nėra derlingų plotų. 
Jei Vokietija atakuotų Lenki
ją, tai ji atsiimtų tik Aukšto
sios Silezijos dalį ir Dancigo 
koridorių. Tai viskas. Kas ki
tas yra su Rumunija. Jei ši 
šalis pakliūtų Vokietijos “glo 
bon”, Vokietija turėtų pakan 
karnai maisto, aliejaus ir viso 
kios žaliavos.

Anot vengrų, su britais dė
tis būtų didžiausia nesąmonė, 
nes Anglija visais laikais yra 
įpratusi Europoje palaikyti 
suirutes ir netvarkų.

AMERIKOS PROTESTAS 
JAPONIJAI

PEKINAS, bal. 5. — J. A. 
Valstybių ambasada įteikė 
protestų japonų ambasadai 
dėl japonų lakūnų bombarda
vimo Amerikos katalikų misi
jos Lotinge, Vak. Kvangtungo 
provincijoj, vas. 23 d.

Japonų orinėmis bombomis 
sugriauta trys misijos pasta
tai ir sužeistas kun. R. P. Ke 
nnelly, Amerikos katalikų už
sienio misijų boardo Kinijai 
atstovas.

ALBANIJA PASIRENGIA 
GINTIS

PARYŽIUS, bal. 5. — Iš 
Romos gauta žinių, kad Itali
ja tikrai pasiryžusi užimti vi
sų Albaniją. Šis žygis gal ry
toj jau bus vykdomas.

Iš Bedgrado gi praneša, kad

Antrąkart išniktas Ciiicagos miesto 
majoras Kelly žada daug darinėtis

Pirmiausia bus gaivinama 
namų statymo pramonė

SENATAS PATVIRTINO 
DOUGLASĄ TEISĖJU

WASHINGTON, bal. 5. — 
Po ilgų karštų svarstymų se
natas pagaliau patvirtino 
pres^ Roosevelto nominuotų 
W. J. Douglas teisėju vyriau
siajam teismui. *

Douglas iki šioliai buvo Se- 
eurity and Exchange komisi
jos pirmininkas. 40 m. am
žiaus. Bus jauniausias teisė
jas.

I PRAHĄ NUVYKO ČEKŲ 
“GLOBĖJAS”

PRAHA, bal. 5. — Čia at
vyko Bohemijos ir Moravijos 
čekus valdyti Hitlerio paskir
tas valdovas “globėjas’’ baro 
nas von Neuratbas. Šis dikta
torius pirmiausia čia reiškė 
pagarbą Hitleriui, kurs, girdi, 
“rūpinasi čekų tautos gero
ve M

SKAUTŲ ĮŽODIS
Vilniaus lietuvių Vytauto

Didžiojo gimnazijoje yra lie
tuvių moksleivių skautų drau 
gija, kuri moksleivių tarpe 
turi didelį pasisekimų. Šiomis 
dienomis gimnazijos salėje į- 
vyko apie 80 skautų įžodis. 
Jo metu pasakė kalbas gimna 
zijos — licėjaus direktorius 
M. šikšnys, kapelionas kun. 
E. Basys, komendantas M. 
Puciata ir mokytojas Pr. Žiž- 
maras.
Gimnazijos skautai turi su

siorganizavę gana didelį mok
sleivių chorų, kuriam vadovau 
ja būrininkas P. Morkūnas ir 
Karnilavičius.

GARSINKTTES “DRAUGE”

daugumų l>alsų. Bet jie gavo 
ne tiek, kiek tikėtasi — apie 
180,000 balsų daugiau už res
publikonus.

Apie pusantro milijono pi
liečių dalyvavo balsavimuose. 
Iš to demokratams teko apie 
820,000 balsų, o respubliko
nams — apie 640,000.

Rinkimai buvo ko ramiausĮ. 
ir tvarkingiausi, kas labai re
tai pasitaiko.

Be majoro rinkimų, 16-oj 
wardų perrinkti aldermonai.

Majoro inauguracijos iškil
mės, sakoma, įvyks ateinantį 
trečiadienį.

Majorų Kelly piliečiai iš
rinko antrąkart. Pirmąjį kartų 
jis majoravo tilk du metus —• 
baigė mirusio majoro Cerma-- 
ko tarnybų. Tai dviejų metų 
tarnybai piliečiai jo nerinko 
— partijos vadai jį paskyrė.

STEIGS NAUJĄ 
BENDRABUTI?

“Vilniaus Aušra” rašo, kad 
uždarytosios Lietuvių Labda
rybės Draugijos kuratorius J. 
Švedas, pardavęs tos draugi
jos Šv. Mikalojaus vardo ben 
drabutį, dabar ieško naujų 
tamr bendrabučiui patalpų. I>ai 
kraštis pastebi, kad kurato
rius manąs tų bendrabutį da
bar įsteigti sulaikytosios Lie
tuvių Šv. Kazimiero draugi
jos namuose, Polocko gatvėje. 
Dalis tų namų gyventojų jau 
gavo kuratoriaus pranešimus, 
kad iki liepos mėnesio apleis
tų nuomojamus butus.

TIKRINIMAS LIET. MO
KSLO DR. TURTAS

Vilniaus “Aidas” rašo, kad 
kovo 15 dienų buvo pradėtas 
tikrinti likviduojamos Lietu
vių Mokslo Draugijos turtas, 
kuris vėliau bus perduotas 
naujajai Lietuvių Mokslo Mė
gėjų Draugijai. Turto tikrini
me dalyvauja senosios draugi 
jos likvidatorius ir naujosios 
draugijos paskirti asmenys: 
Sivickas ir Razmukas. Tikri
nimas užtruks keletą dienų.

MEXICO CITY, bal. 5. — 
Ispanijos frankistų šalininkų 
ispanų klubo namų langai su 
plytgaliais išdaužyti. Tai ra
dikalų darbas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; šalta; po lie
taus gali būti sniego.

Saulė teka 5:25, leidžiasi 
6:21.

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVY KS BALAND2I0-APRIL 30 D., VYTAUTO BAKE, 115th IR SOUTH PULASKIROAD
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų nerru-Mna, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlaiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisų tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros Korespondentų 
prašo rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja 
mašlnšle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos laikraštin nededamos.

8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Entered as 8econd-Clses Matter Maych *1, 1010. at
Chioago, Illinois Under the Act of March t. 1*70.

čekų tauta pergyvena labai kritišką, labai 
skaudų momentų. • *

dėkai daug r-ukenUs, t^vargs, daug jų 
žus. Tačiau, nežiūrint kaip nac-ai juos per
sekios L- ksukins, jų dvasios nc^^iauš, ne- 
įšnaik'ns. Jio pradėjo jūoftjuaų ir tai stip- joS nevisadots sako teisybę, bet
rų judėjimų, kad išsilaisvinti iš Vokietijos 
nasrų. Ji j įyituigai pradėjo k-vą. uš lais
vę u- nepritdausxaycę. Amerikos ir kitų 
kraštų čekai visi kai vienas dirba tam tiks
lui. Ir kiti jiems padeda. Ir, nėra kalbos, 
ar anksčiau ar vėuau, jie laimės. Neamži
nas Hitleris, neamrma vokiotųes nacių ga
lybė. Ji susmuks. Jų pavergtos tautės iš- 
naujo iškdis laisvės ir ueprJu&asomybės vė
liavas.

Kalėjimas... Kryžius... Kapas..
Rinkimams Praėjus

Bdward J. Kelly vėl išrinktas Chicagoe 
miesto majorą. Jis išrinktas su viii 180 
tūkstančių balsų dauguma. “Primary” rin
kimuose toji dauguma buvo žymiai didesnė. 
Tuo faktu dž.augiasi reapublnuaai, nes tai 
duodu jiems vikių 1040 metų rinkimams. 
Tačiau, atsižvelgiant į stipr.ų agitacijų prieš

Jėzus Kristus po paskutinės' vakarienės 
per kurių įsteigė švč. Sakramentą, žmogaus 
gyvenimu gyveno tik kteliolikų valandų. T03 
valandos taip šventos, taip reikšmingas, kai 
Šv. Bažnyčia jų pagerbimui paŠ7cnčia tris 
dienas: Didįjį Ketvirtadienį, Didįjį Penkta
dienį ir Didįjį šeštadier.į.

Didžiajame Ketvirtadienyje dalinai įvyk
sta švenčiausio Sakramento įsteigimo pami
nėjimas, bet kadangi toks tik pripuolamas 
pagerbimas permn&is būtų ir nesuderinamas 
su švento nuliūdimo dvasia viešpataujančia 
per visų Gavėniom laikų, ypač paskutinėmis 
dienomis prieš Ve’ykas, dėl to Šventoji Baž
nyčia painesniam to Sakramento pagerbimui 
išrinko kitų Didįjį Ketvirtadienį po Š?č. 
Trejybės šventės ii- įsteigė Dievo Kūno šve
ntę su oktava, t. y. besitęsiančių per aštuo- 
nias dienas. Didžiosios Savaitės ketvirtadie
nyje minime V. Jėzaus suėmimų Alyvų Dar
že, virvėmis surišimų ir nulydėjimų pas Žy
dų vyresniuosius, kurie Jį tai nakčiai kalė
jimam uždarė. Baisi ir skaudi buvo V. Jė
zui toji naktis kalėjime, nes įniršę žydai 
jo ten nepaliko ramybėje, o priešingai, kaip 
padavimai sako, visų laikų niekino, 'užgau
liojo, tyčiojosi iš Jo galybės ir Jo Dieviš
kojo mokslo. Garbinimas V. Jėzaus kalėji
me yra labai suderinamas su švč. uaxru- 
mento garbinimu, nes kuom gi yra Išgany
tojas šventoj Ostijoj, jei ne Dieviškuoju Ka
liniu — Meilės Kaliniu. Būdamas Dievas iš 
meilės prie žmonių pasidavė jų valiai, pasi
davė į jų rankas, jiems Dvasišku Maistu 
pasidarė, o jie vienų kartą Jį pagerbia, o 
kitų kartų niekina, įžeidžia ir taip su juo- 
mi pasielgia, kaip Jis .nenori nei negali no
rėti.

Didžiųjame Penktadienyje minime, kaip V. 
Jėzų išvedė iš kalėjimo į teismų, neteisingų 
teismų, kur vieton išlaisvinime, išteisinimo, 
pagerbimo, Jis, Nekalčiausias, susilaukė pa
smerkimo mirčiai ir tai mirčiai ant kryžiaus.

"Ir buvo prikaltas prie kryžiaus, numi
ręs ir palaidotas”. Kaip pasidavė ii meilus 
į žmonių rankas, taip iš meilės ištęsėjo iki 
galo. Atidavė savo gyvybę už žmonių iš
ganymų, kas yra Vienu iš didžiausių tikę- j 
jbno paslapčių, žmonių įtikinimui apie savo 
meilę, žmonių pamokinimui savo pavyz
džiu, kad ir jie mokėtų reikalui pasitaikius, 
o Dievo valiai sutinkant, atiduoti savo gy
vybę dėl kitų labo. Kryžiuje turime sykiu: 
aukurų, meilės atminimų Ir pamokų.

Didžiųjam šeštadienyje pagerbtam V. Jė
zaus Kapų. Tų Kapų, kuriame jau penkta
dieny buvo Jėzus paguldytas ir iš kano sek
madienio ryte vėl gyvas atsikėlė. V. Jėzau3 
Kapas — tai brangus dalykas mūsų tikėji
me. Jame kaip per kokį kontrastų pasirodė 
sykiu ir giliausias nusižeminimas ir aukš
čiausias galybės pasireiškimas. Taip labai 
nusilenkė Dievas žmonėms, kad leido save 
kaip bejėgį net į žemę negyvų įdėti. Koks 
didelis pamokinimas! Bet toj pačioj vietoj 
tekių galybę, tikrųjų savo dieviškų galybę, 
parodė, kad ir žemė sudrebėjo ir Vedintieji 
kareiviai kaip vaikučiai iš baimės išlakstė, 
ir angelai pas. relė, ir visos priešų pastan
gos sugriuvo.

Prie V. Jėzaus Kapo mūsų tikėjimas tvir
tėja, viltis didėja ir meilė stipriau širdį 
šūdo. M. U.

kė -pasitikėjimų ir mieeto valdžios vairų 
vėl pavedė į jo rankas.

Už Ed. Kelly stipriai stovėjo organizuo
tieji darbininkai, taip pat įvairios tautinės 
grupės, ueišimaat nė lietuvių. Mat, praeity 
p. Kelly įūpinoei darbininkų reikalais ir skai
tėsi ai atskiromis tautinėmis grupėmis, ku
rios sudaro miesto gyventojų daugumų. Dėl 
to Kelly yra ne vienos kurios klasės, bet 
visų š o miesto žmonių majoras.

kiu būdu kiekvienas kareivis 
gavo po dalį. Teliko tik jupa. 
Ir kadangi “jupa buvo nesiū
ta, bet nuo viršaus iki apačiai 
visa megztinė”, kareiviai, ku
rie prikalė Jėzų prie kryžiaus, 
metė burtus dėl Jo jupos ir 
neplėšė jos. Kareivis vardu 
Morkus laimėjo jupų. Jis su 
džiaugsmu parnešė jupų savo 
žmonai, Mirijimai. Žmona tuo 
jau norėjo nešti jupų į turgų 
ir parduoti, nes pinigai jiems 
buvo labai reikalingi. Morkų.- 
neleido to daryti. Jis bijojo 
nelaimės, nes įvykiai ant Kal
varijos Kalno buvo jį išgųs 
dinę. Jis su kitais manė, jog 
ir daugiau nuostabių dalykų 
gali įvykti. Patys pariziejai 
bijojo Kristaus galybės, nės 
pastatė sargybų prie Jo kapo. 
Už tai ir Morkus griežtai drau

Apie Vienybes Reikalą
Atė„ę Lietuvos laikraščiai kelia tautos vie

nybės reikalą. Liaudininkų dienraštis “Liet. 
Žinios” dėl susidariusios Lietuvoj situacijos 
rašo:

Šiandien kiekvienas lietuvis, kurio širdy 
tebesikonccntruoja lietuviškas kraujas, jau
čia vienų visiems mums didelį jausmų, kad 
tautai reikia būti vieningai, visai tautai. Tat, Mirijimai parduoti laimė- 
pirmasis žygis, žygis skubiausis ir neati- tų jupų.
Jėliotinaa, — kiek m« žineoe tikro-! dj MoAni

vę, yra — visų su viskis susitaikymas. Šian- . , . .. . v . , , jus tarnybon, staiga susirgodie visų srovių žmones, pakilę aukščiau vis- 0 0
ko, turi susitaikyti ir susijungti vienam vie-
bintėliam tikslui.«- išsaugoti Lietuvos sava
rankiškumų ir lietuvių tautos egzistencijų.
Tam tikslui reikia susijungti visiems, visiems 
visiems.

Čeky Ryžtumas
Vokietijos naciai ypatingu būda nekenčia 

čekų. Užgrobę jų kraštų, ūžfetai čekų tafctų 
persekioja ir kankina. Jie daro lygius tų 
tautų sunaikinti, jų kraštų, kaip vakar bu
vo rąžyta, koloniruoti. Nėra abejonės, kad

Aišku, yra kad tiktai vieningas visų lie
tuvių, be išimčių, frontas guli sėkmingiau
siai visų, kas galima, padaryti. Nėr ko daug 
apie tai rašyti, nes visi tai žino ir visi su
pranta.

'Gili tie^a pasakyta, reikia kuo greičiausia 
realizuoti darbais.

Dėl santykių su užsieniais laikraštis pa
stebi: X e

Šiandien yra būtina pasakyti, kad mums 
visiems reikalingas nepaprastai didelis atsar
gumas, ypač ten, kur paliečiami Lietuvos 
reikalai, santykiai, su užsieniais.

Opiausis dabar daiykas yra santykiai su 
Vokietija ir Lenkija, kurios šiandie ir tar
pusavio santykiuose atsistoja į nepaprastai 
trapių padėtį.

Nereikia užmirštų kad Čia mus gali kai kas 
bandyti panaudoti, ir tai bus mūsų nenaudai.

Atsiminkime gerai, kad mums reikalingi 
lygiai geri santykiai ir su Vokietija ir su 
Lenrijn. Nė pritš vienų iš jų nedarykime 
ir nepadarykime nė mažiausio išsišokimo. Sa
vo jausmus, kam ar prieš kų jie bebūtų, su
vaikykime. Šiandie ne jausmai turi veikti, 
bet protas ir savisaugos instinktas.

Kas reikia dabar daryti, laikraštis nurodo:
Mūsų dabai principas ir veikimo gairės: 

visų pirmiausia visiems patiems susitaikyti, 
susitarti ir vieningai veikti. Visa tanta, tu
ri būti vieninga, kaip vienas žmogus! O po 
to, suburti visas, kokios yra valstybės ribose, 
jėgas, kurios tiktai laikosi Lietuvos valsty
bingumo! Tai bus didžiausia mūsų atsilai
kymo atspara.

legafe Apie Kristai! Jap
Įvairios legendos visad vy- šaukė Išminčius ir, trenkęs 

lioja širdį. Protas nurodo, jog

vis tik jų nuostabus meilu
mas traukia. O tikresnės le
gendos apie Kristų ir Jo gy
venimų ant šios žemės ypa
tingai stebina klausytojus ir 
kartais žadina prie didesnių 
meilės aktų.

Anų dienų, vienoj senoj kny 
goj radau Velykų laikotarpiui 
pritaikintų legendų apie Kri
staus jupų, kuri, sulyg šv. Jo
no evangelijos (19, 23) “bu
vo nesiūta, bet nuo viršaus 
iki apačios visa megztinė”.

Pirma šios legendos scena 
paimta iš šventos evangelijos. 
Kareiviai jau buvo prikalę 
Kristų prie kryžiaus. Dabar 
seka grobio laikas. Jie pasi

duris, išėjo iš namų.
Karčiai rydama ašaras Mi-

rijima įvyniojo kūdikį į jupų 
ir pradėjo niūniuoti saldžias 
daineles. Nuo tos valandos jai 
išrodė, jog vaiko sveikata kas 
kart ėjo geryn. Neužilgo už
rūstintas Išminčius sugrįžo ii 
vėl prašė jupos. Šį sykį jis 
grųsino užkeikti kūdikį, kurs 
tada tuojuu mirs. Moteriškė 
išsigando ir vėl prašė, kad jis 
lauktų kol vyras sugrįš. Da
bar Išminčius kitaip elgėsi. 
Jis siūlų didelę pinigų sumų. 
Mirijima vis tiek nenusileido, 
nes matė jog vaikas jau svei
kesnis. Įniršęs Išminčius, mu
rmėdamas sau kų tai po nose, 
išėjo iš namų, lyg būtų kei
kęs savo likimų.p. Kelly, ypač didžiųjų dienraščių, jo laimė

jimas yra pažymėtmas. Jis parodo, kad žmo- ėmė Kristaus drabužius, pa-i Kai Merkus parėjo namo, 
nes įvertino jo darbus, jo programai išręiš- dalino į keturias dalis ir to-'jį papasakojo visa, kas buvo

įvykę. Iš pradžių vyras pyko, 
kad ji nepardavė jupos už 
tokių didelę pinigų sumų. Ta
da Mirijima pranešė linksmų 
žinių, kad kūdikėlis jau sveik
sta. “Nuo tos valandos, kai 
aš jį įvyniojau į jupų, jis pra
dėjo sveikti”, sakė žmona. Mo 
rkus linksmai pribėgo prie lo
pšio, bet jo džiaugsmas virtu 
baime, nes vaikas jau buvo 
bemirštųs.

Tuo tarpu sugrįžo Išmin 
čius ir atsivedė su savimi ka 
riuomenės pulkininkų. Išmin- 
•čius apkaltino Morkų ir Miri- 
jimų sakydamas, “Jie žadėjo 
man duoti nesusiūtų Nazarė- 
no jupų už pagydymų jų vai
kelio. Dabar nenori atsilygin-

jų mažas kūdikėlis. Mirijima 
nubėgo pas gydytojų. Bet ka
dangi tai buvo subatos diena, 
gydytojas atsisakė lankyti se
rgantį vaikelį.

Kas valandų vaikui darėsi 
blogiau. Nebežinodama kų be
daryti, ji nubėgo pas vienų 
Išminčių, kuris gydė visokias 
ligas, bet žmonės labai bijojo 
jo, nes jis ligų iŠvarinėjimui 
vartodavo burtus. Mirijima 
pasikvietė Išminčių į namus, 
bet jis atsisakė ateiti, nebent 
jam tuojau būtų atlyginta. 
Mirijima atsakė, kad ji netu
ri pinigų, nes kareiviai pras
tai apmokami. Išminčius pa 
sakė, jog jis nenori pinigų, 
bet jupos, kurių jos vyras bu
vo laimėjęs ant Kalvarijos 
Kalno.

tų jie tapo trumpesni viena 
sekunde. Tiesų sakant, tatai 
ne naujiena. Astronomai jau 
seniai nustatė, kad žemė yra 
linkusi pagreitinti savo apsi
sukimų aplink saulę. Ir štai

... .. ...... • apskaičiuojant pasirodo, kad,ti; jie non pasilikti jupų pas H į ’
,, M. • •• x u r j metai ne 365, bet 364 dienas save . Mirijima saukė, kad

tai neteisybė ir praneiė, kas|turt’ už me-
• v . , r, . „ . i tų. Žinia sensacinga. Nuosta-įs tikrųjų jvyko. Pats pulki-,/ x , ......

. , ... j ... . bu ne tai, kad mokslininkaininkas pradėjo domėtis iri ’.................................
klausė Iimiačio, k» jis ma., ga'i ap^aicmot, tok, reiakm,.

nė daryti sa jupa. "AS”, at-, _ .v . .. ,, . . Mes su pasitenkinimu žiūrimesake išminčius, “noriu sunai-; ., tT .
.... v. . . . . į laikrodi, kai traukinys, nu
kulti šių jupų, nes jos savinin-,1 v , ..... , XT . , • , • važiavęs tūkstanti kilometrų,kas buvo Nazarenas, kuris lai . . , .. .
, _ TV c . . T. prieina prie stoties minutė ke save Dievo Sunumi ir Jis . .. _ . . . .. .-v,.t . , ... _ ,minutėn”. Ypač — jei mi-įštikrųjų, buvo netikras pra-1 A L J

v .a . . ,. ,,-nute minutėn” atskrenda lek-našas, tikrai vertas mirties”.i
Mirijima tuojau šaukė: “Taį/uvas- O čia įsivaizduok;

neteisybė! Jis nori jupų savo 
burtams”. Tas ginčas taip im
ponavo pulkininkų, kad ir jis į žutė žemė atliekantį per mili- 
užsimanė pasisavinti jupų. Pa | jonus metų tų fantastinį suki- 
siinidamas jupų jis sakė pri
statysiųs jų valdžiai, kad ne
būtų jokių nereikalingų gin
čų. Morkus* su dideliu įnirti
mu traukė jupų iš pulkininko 
rankų. Mirijima bėgo prie vai
ko. Pulkininkas grųsino Mor
kų areštu ir šaukė savo ka
reivius į pagalbų, kai Miriji
ma suklyko: “Kūdikėlis mir- 

j šta... jis miršta. Viskų prara-
Nuliūčtari moteriškė verk- dome, jis miršta”.

dama jami atsakė: “Aš jupos 
negalia duoti. Prašau laukti, 
kol mano vyras pareis. Jis 
■man griežtai uždraudė jų par
duoti. Aši žinau, kad jis jų 
jums duos, jei lauksite jo pa
reinant iš sargybos. Tuo tar
pu nuoširdžiai prašau pagy
dyti mano vaikelį; jam kas
kart blogiau”.

Išminčius vistirek nenusilei
do ir atkakliai prašė japos. 
Mirijima verkė ir maldavo, 
kad tuojiaū gydytų vaikelį, o 
tuo tarpe jos vyras iš sargy
bos sugrįš.

“Jei jupoe tuoj neduosi, aš 
net ir nepažiūrėsiu į vaikui

Praeinųs Šimtininkas, tas 
pats kurs įtikėjo į Kristų ant 
Kalvarijos Kalno, išgirdo Mi- 
rijimos klyksmų ir įėjo į vi
dų. Jis tuojen norėjo sužino
ti, kodėl Morkus buvo karei
vių rankose. Pulkininkas pra
dėjo aiškinti, jog jis buvo no
rėjęs pasiimti nesusiūtų jupų, 
kad galėtų sunaikinti jų. Mor
kus pasipriešino. “Ir”, baigė 
pulkiflOnkae, “ai norėčiau su
naikinti šių jupų, nea ji buvo 
netikro pranašo, Jėzaus Na- 
zarėno, nuosavybė”. Šį sykį 
Morkus užginčijo pulkininko 
žodžius ir pridėjo tiktąjį iš-

tl
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Lėlės vaidina “Lietuviškas Vestuves” Kaune. (VDV ph.)

Po to Šimtininkas paleido Mūsų vaikelis jau miręs!” tie- 
Morkų ir išvarė visus kitus I javo Mirijima. 
iš namų. Kai visi išėjo, jis “Bet ar vaikelis iš tikrųj'
paklausė Morkaus, kodėl jis 
nedavė jupos pulkininkui ar
ba Išminčiui! Morkaus atsa
kymas tikrai buvo trumpas: 
“Tai yra mano nuosavybė, ir, 
be to, aš norėjau turėti uoit 
vienų mažų dalykėlį Tojo Ga 
rbingo Žmogaus atminčiai”.
, “Kokia nauda mums iš to!

miręs!”, paklausė Šimtinii 
kas. Jie tik tada susiprai 
pažiūrėti, kas atsitiko su kū
dikiu. Jie pamatė, kad vaike
lis vėl pradėjo kvėpuoti. Jis. 
gyvas! Motina ir tėvas nu
džiugo! Motinai ir tėvui be
sidžiaugiant kūdikiu, Šimtini
nkas tyliai išėjo. P.P.Č.

METAI TURĖS 364 DIENAS
Iš New Yorko gauta Euro- j mųsi. Per šimtų metų metai

pode telegrama, kad vienoje 
iš šiaurės Amerikos observa
torijų astronomai apekaičia-

realiai! — Milijonai bei mili
jardai pasaulio erdvės ir ma-

sumažėjo viena sekunde, t. y. 
kiekviename tam tikrame sa
vo taške žemė atsiduria ka—

vo, kuomet metai sumažėsių met ne “minutė minutėn” 
viena diena. Mat nuo 1840 me bet su vienu šimtadaliu seku-

ndės tikslumu.... Be to, mili
jonai, milijardai kilometrų tu
štumoje, be jokių laikrodžių, 
be kompasų, be viso to, kas 
palengvintų mūsų vaizduotę. 
Astronomas arba fizikas, tur 
būt, gūžteltų pečiais. , :

— Pastaraisiais šešeriais me 
tais lėktuvų statybos technika 
taip patobulėjo, kad motorų 
svoris sumažintas ligi 40 nuoš. 
kiekvienam arklio jėgos vie
netui.

— Seniausias Anglijoje vė
jo malūnas yra Outwoode, pa
statytas 1665 m. ir dar dabar 
veikia.

— Liepos ir rugpiūčio mėn. 
Švedijoje, Dorkliden kurorte, 
per du mėnesius nenusileidžia 
saulė, ir temperatūra yra šil
tesnė, negu pas mus balandžio 
mėn.
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45-osioa divizijos kanai nešiojo Amerikos indijonų sim
bolį — svastikų. Kadangi Vokietijos naciai šį ženklų pasisavi 
r.o, tai kariai nusprendė svastikų pakeisti kitu kokiu ženklu. 
Vaizduojama, kaip korporalas P. R. Gamino nuplėšia svasti
ką nuo savo uniformos rankovės. (Acme telephoto),
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Lietuva New Yorka Parodoje
Balandžio pabaigoje New 

Yorke bus atidaryta pasaulinė 
paroda, ruošiama ateities gy
venimo šūkiu. Šia paroda no-

fasadą bus pastatyta skulpto
riaus J. Mikėno skulptūra, 
vaizduojanti Naująją Lietuvą. 
Tai 3,7 metrų aukščio figūra

rimą paminėti 150 metų suka- — moteris — Lietuvos simbo-
ktis nuo pirmojo Jungtinių A- 
merikos Valstybių prezidento 
Vašingtono inauguracijos, ku

ri New Yorke įvyko 1789 m. 
balandžio 30 d. Kalbamoje pa
rodoje dalyvaus per 60 viso 
kontinento valstybių. Vyriau
sias parodos komitetas kiek
vienai parodos dalyvei pasta
tė paviljonus — skyrius, ku

lis.- Ant vienos jos rankos ba
landis — taikos simbolis, ki
ta laiko brandų kviečių pėdų, 
vaizduojantį mūsų derlingų 
žemę. Sknlp. J. Mikėnas savo 
darbų jau baigė ir netrukus 
jis bus išsiųstas į Amerikų. 
Paviljono fasadas bus paruoš
tas dail. V. Andriušio stilin
gu 2x2,10 m. Vyčiu. Taip pat

rie belieka pačioms dalyvėms ir paviljono įrašas “Lithua- Klaipėdos vokietaitės saliutuoja vokiečių naciams, įėju
siems į miestų. (Acme piloto)atitinkamai įrengti.

Pati paroda bus šalia New 
Yorko, vadinamajame Flašin- 
go parke, esančiame Longo 
saloje. Tai didžiuliai pelky
nai, kuriuose visų laikų, nuo 
New Yorko įsikūrimo, buvo 
verčiamos visos šio pasauli
nio miesto sųšlavos. Tik paki
lesnėse minėtosios salos vie
tose buvo įsikūręs New Yor
ko priemiestis. Čia sumanius 
suruošti New Yorko parodų, 
pirmiausiai, reikėjo nukasti 
visos sųšlavos, kurių vietomis 
buvo dešimtimis metrų, nu
sausinti pelkynus, atliekant 
žemės niveliacijos darbus, žo
džiu, toje vietoje, kur ištisus 
dešimtmečius tepilto malari- 
jos uodai, reikėjo paruošti pa 
saulinio vardo parodai vieta.

1936 m. birželio mėnesį bu
vo pradėti paruošiamieji že
mės darbai. Čia dirbo tūkstan
čiai darbininkų. 1937 m. kovo 
mėnesį, žemė jau buvo paruo
šta statybai, kuri pradėta vy
kdyti tų pačių metų balandžio 
mėnesį. Dėka tūkstančiij dar
bo rankų ilgus metus nenau
dojami pelkynai tapo moder
niu parku, kuriame telkšo du 
gražūs ežerai.

New Yorko parodai skirtas 
^emės plotas yra 1216,5 aknj. 
Jame bus paviljonai, puikios 
alėjos, parkai.

Kad paroda darytų vienin
gą vaizdų, jos rengėjai kiek
vienai dalyviai pastatė po mo
dernų paviljonų, kurie sujun
gti vienoje vietoje. Lietuva 
savo skyriui įrengti gavo pa
viljoną labai gražioje vietoje, 
prie pat ežero. Priešais mūsų 
paviljonų, kitoje pusėje, bus 
Didžiosios Britanijos ir jos ko 
Joni jų paviljonai. O Lietuvos 
paviljonas tarp Rumunijos ir 
Belgijos paviljonų.
Lietuvos paviljono fasadas

Mūsų paviljonas ir jo ap
linka komiteto stengiamasi su 
tvarkyti kuo tikslingiau ir sko 
ningiau, tuo pačiu stengiantis 
akivaizdžiai pavaizduoti Lie
tuvos praeitis ir ypač jos lai
mėjimai per dvidešimtį nepri
klausomybės metų.

nia” V. Andriušio stilingi) 
raidžių, kuris kiekvienam pa
rodos lankytojui primins iš 
tolimų užjūrių į parodų atke
liavusių šalį.

Iš fasado parodos lankyto
jas pateks į mūsų skyriaus 
garbės salę.
Būdingieji Lietuvos 
Istorijos etapai

Garbės salėje bus pavaiz
duoti patys būdingiausieji Lie 
tuvos istorijos etapai. Visa 
tai bus pateikta skoninga me
niška forma. Šios salės vidu
ryje stovės Vytauto Didžiojo 
statula. Dail. V. Kašuba jam 
patikėtų darbų jau baigė. Jis 
sukūrė taurios dvasios valin
gų Vytautų, rymantį ant ka
lavijo. Jau ir šiuo metu, 2,8 
m. aukščio statulai esant įvai
riais darbo įrankiais perkrau
toje Meno Mokyklos studijo
je, ji žiūrovui daro malonių 
įspūdį.

Garbės salės sienos bus de
koruotos tapybiniais mūsų dai 
liniukų darbais, vaizduojan
čiais pačius ryškiuosius seno
sios istorinės Lietuvos etapus. 
Visi paveikslai vieno forma
to: 279x75. Dail. Rimtas Kal
pokas nutapė Mindaugo karū
nacijų vaizduojantį paveikslų.

Paveikslo centre klūpo Min- Štai St. Ušinskio Lucko suva- 
daugas, o vyskupas jam už- žiavimas. Romos imperato-
deda karūnų. Tai Lietuvos 
valstybės, vėlesniais laikais 
išsišakojusios nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų, pradžių vaiz
duojąs meno kūrinys.

Štai tolimesnieji augančios

rius Zbignievas paskelbia a- 
pie Vytauto karūnacijų. Jį 
apsupę ano meto valdovai ir 
didikai, dėl šio mosto reiškia 
savo nustebimų: Jogaila, jo 
žmona, Zbignievas, popiežiaus

parodoje Lietuvos skyriaus 
garbės salės graži puošmena, 
bet jie kartu lankytojui aki
vaizdžiai primins pačius bū
dinguosius mūsų istorijos la
pus. O šioje pačioje salėje esu 
dail. A. Kairio paruošti žemė
lapiai pavaizduos visų istori
nę Lietuvų, pradedant mūsų 
valstybės įkūrimo Baltijos pa
maryje metais, kuri vėlesniais 

1 laikais išaugo į didžiulę ga
lybę. Toliau tragingieji lai
kai: — jos trys padalinimai. 
Tr nauja aušra — prisikėlusi 
Lietuba. Prie kiekvieno žemė
lapio atitinkami paaiškinimai 
duos progos kiekvienam lan
kytojui įsijausti į mūsrj kraš
to nueitų kelių. O apie Vytau
to Didžiojo statulų įrengtas 
gėlynas primins mūsų sodybų 
palangėse žydinčius jurginus 
ir žaliuojančias rūtas.

Lietuvos etapai. Dail. St. U-, legatas ir kt. Po Vytauto mir- 
šinskio stilingas batalistini? ties, neįvykus jo karūnacijai.

tirpte sutirpsta buvusios ga-Į 
1 ingos Lietuvos laisvė. Paga-

Taip skoningais mūsų me
nininkų darbais New Yorko 
parodos mūsų garbės salėje 
bus pavaizduota Senoji Lietu
va.

DIDELE ekskursija
t LIETUVI!

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA
AMERIKOJE

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939

Del informacijų kreipkite} j:

J. i B. AMBRAZIEJUS 
161 Grand Si.. Brooklyn. M. Y.

A. S. TREČIOKAS 
314 Walaut St. N«wark. N. ,.

JOHN SEKYS
104 Bioad SI.. Hartford. Conn.

VIENYBE TBAVEL BUREAU 
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

C. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vornon Si.. Worcestor. Maa*.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
071 N. Main Si.. Brockton. Mau.

PAUL MOLIS
1942-25th SI.. D.troil. Mick.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. HaUtod SI.. Chicago. III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS 
6820 Suporior Ar...

Cl.v.land, OUr

A. VARASIUS
2316 Sarah SI.. Pittsburgh. Pa.

). P. WASILAUSIAS 
114 Bank St.. Wat.rbury. Conn.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S. OaUoy Avė.. Chicago. IU.

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

fh HAMBDBG-AMEBICAN LINE
Hpfi NOBTH GEHMAN LLOTD

V*

f
PRALEISKITE LINKSMAI ŠV. VELYKAS, BAL. 9, 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 SO. HALSTED ST.

ĮDOMŲ ŠOKIŲ KONCERTĄ
. Rengia

VYTAUTAS F. BELIAJUS IR JO GRUPE 
Po programo bus šokiai prie Alekso Savulskio orkestrą

Įžanga 5:00 vai. vakare Kaina 50c
j*

paveikslas — Algirdas prie 
Maskvos vartų; A. Galdiko 
patrauklaus spalvų derinio pa 
veikslas, vaizduojąs Žalgirio 
mūšio finalų, kada po Vytau
to eiklaus širmo žirgo kojų 
mūšį pralaimėjusieji sukioja 
vėliavas, o taurusis senosios 
Lietuvos karžygis (Vytautas) 
ištiesęs rankų įsako paleisti 
minias suimtųjų belaisvių. 
Dail. Ad. Smetona vaizduoja 
Vilniaus Akademijos įkūrimų: 
Steponas Batorius vyskupui 
Protasevičiui — universiteto 
fundatoriui — įteikia aktų. 
Toliau stovi pirmasis rekto
rius Skarga ir kiti istoriniai 
asmenys.

Kiti dailininkų darbai vai
zduoja anų dienų Didžiosios 
Lietuvos saulėlydžius ir jos 
viltis išsilaisvinti iš vergovės.

liau iš saulėtosios Prancūzi- 
jos žemės atkeliauja Napoleo
nas, laisvės skelbėjas. Dail. 
Petras Kalpokas erdvioje dro
bėje vaizduoja tų momentų, 
kada Napoleonas žygio į Ru
si jų metu Lietuvai suteikia 
valdžių. Vilniaus fone lietuvių 
delegacijos atstovams įteikia
mas laisvių aktas. Ir, paga
liau, po ilgų amžių vergovės, 
atgimstančios Naujosios Lie
tuvos sūnūs paskelbia prieš 
dvidešimt vienerius metus į- 
vykusį Lietuvos nepriklauso
mybės aktų. Šį svarbųjį atgim
stančios Lietuvos momentų 
subtiliai vaizduoja dail. P. 
Kalpokas.

Visi šie mūsų menininkų 
darbai ne tik bus New Yorko

Radiio Lietuvoje
(VDV). Radija reikalai Lie 

tuvoje nėra tinkamai sutvar
kyti. Tuo tarpu gyventojuose 
radijas randa vis didesnio su
sidomėjimo. Provincija, ypač 
kaimas, skubiausiai įvairiais 
naujienas gali gauti tiktai per 
radiia, nes ten laikraščiai skai 
tvtoius negreit pasiekia. Be 
to, žmonės labai įdomauja mu 
zika, paskaitos ir kita.

Radijo abonentų skaičius 
pastaraisiais laikais sparčiai 
auga. Kas mėnuo įsiregistruo
ja po keletą tūkstančių naujų 
abonentų. Dabar bendras a- 
bonentų skaičius jau siekia 
65,900. Radijo aparatus par
davinėja įvairios užsienio fi
rmų atstovybės. Už aparatus 
Lietuva užsieniams kasmet iš
moka po kelis milijonus litų. 
Taigi yra gyvas reikalas į- 
steigti Lietuvoje radiio apa
ratu fabriką. Toks fabrikas 
turėtų gaminti pirmiausia so
džiui pritaikintus radijo im
tuvus ir juos nebrangiai ir 
išsimokėtinai ūkininkams pa
rduoti. .Tau paruoštas projek
tas tokiam fabrikui statyti. 
Fabrikui statyti bus įsteigta 
akcinė bendrovė, kurios ak
cijų dalį paims ir vyriausybė. 
Vvriansybė rūpinasi, kad be
ndrovė ne tiek žiūrėtų biznio, 
kiek patarnauti žmonėms pa
lengvintomis sąlygomis įsigy
ti radijo imtuvus.

Ties Babtais, prie Nevėžio, 
jau statoma nauja galinga 
radijo stotis, knri šių metų 
rudenį pradės veikti. Pasta
čius naują radijo stotį ir įstei
gus radijo imtuvų fabriką, ra
dijo plitimui Lietuvoje bus

“NUOLATAI KARSTAS 
VANDUO MAN TEKAI
NUOJA APIE $2.90 Į 
MĖNESĮ SU MANO AU
TOMATIŠKU GASINIU 

SILDYTOJU.’’

Pamatykite Kaip Mažai Nuolatai Karštas Vanduo 

Kainuoja Jūsų Name.

90D1ENŲ
TAUPYffl-IROOYMtlI SIŪLOME
Automatišką Gesinį Vandens Šildyto ją

• Automatiškas Gasinis Šil- 
dytojas duoda jums Nuola
tinį Karštą Vandenį už ste
bėtinai žemą kainą. Ištikru- 
jų, imant galionais, tai jums 
šiltas vanduo nekainuoja nei 
kiek brangiau kai su šitdg- 
toju, kurį turite su ranka už
degti ir užgesinti! Automa
tiškos Gasinis šild.vtojas už
laiko vandenį tokiame laips
nyje kokį pageidaujate, Imi

jokio prižiūrėjimo. Tiktai at
sukite kraną — karštas van
duo ten visados — dieną ir 
naktį.

Garins RUUD MONEL 

Autnmallšk&s Gasinis Siūly

tojas įskaitytas štame 

pasltillj,'me.

Patriulijimas Geras Tik Apribotam Laikui.

M ATYKIT SAVO APIELINKĖS PLUMBERJDEALERĮ
ARBA ĮAUK WABASH 6000

Tik mkykltet ••Tdl mr abont the Proof-of-Ecnnomjr Offer 
Watrr Service In my kome”.

Hot

MOOttN COMHV. . CONttANt NOT WATH .. MUMT MntOIIATIOM . . OA» MCATIMO

THE PEOPIES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
r M o N | A ft A s H • o o o

Quincy, Mass., uoste užvakar nuleidžiant į vandenį naujų lėktuvams gabenti karo lai
vą, suruošta iškilmės, per kurias ore skraidė karo lėktuvai. Ties Braintree, Mass., du lėk
tuvai susikūlė, nukrito ant vieno namo stogo ir užsidegė. Katastrofoj žuvo du karo Inkū-. .
nai, inžinierius ir mechanikas. Namuose tuo metu buvo moteris ir du vaikai, kuriuos pa įdarytos visai palankios są 

Priešais Lietuvos paviljono vyko išgelbėti iš katastrofos. (Acme telepho to) ___ . lygos. , . *

NAUJOS KNYGOS
T. Alekna, GEGUŽES MENUO .........30c
T. Alekna, KRISTAUS KANČIA........................ 50c
NAUJAS TESTAMENTAS (nauja laida) .... *1.50

Su užsakymais kreipkitės i

“DRAUGO” KNYGYNĄ 
2334 South Oakley Avė. Chicago, III.

Z
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KEDAKTOK1AC8 AltllKSAKi 

4UV Tabor blrucų 
kapliu, l'IlUttMU'Kt*, Vemia. Pittsburgho Lietuvių Žinios I tašius siipsklte iluo adresu: 

ZO1S Canon SU 
Telaf. Heiulock 2204

(DOMOS PASIKALBĖJIMAI
Seka A. Giluičio raportas į dybos narius kitus asmenis, i Martinaitienė Paulina, Berno- ^v- Jono draugijos: Karu-

Katalikų Veikimas Ir 
“Visokio Plauko”

KAULAS: Jonai, ar buvai 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvių masiniam protesto susi

sės. Bet kad čia būtų komu
nistas iš Rusijos, tai visiems 
pasakytų teisybę.

JONAS: Kaulai, dabar ma
tai, ko reikalauja komunistai: 
betvarkės, maišto, triukšmo,

rinkime, kuris buvo kovo 26 net kraujo. Jie tvarkingam 
J. f ! gyvenime negali nieko gero

matyti, nes keno sųžinėj nėra 
tvarkos, tas niekur negali ra-JONAS: Taip, buvau. Jis 

man padarė gero įspūdžio. O 
Kaulai, tu, ar buvai f

KAULAS: Taip, ir aš bu
vau, bet labai pasipiktinau iš 
kai kurių “raudonplaukių”.

JONAS: Kame dalykas?
KAULAS: Truputį pavėla-

temoje: “Jaunų lietuvių pa- 
I reigos gimtajam kraštui”. Pre 

legentas įrodė, kad jaunimas, 
nutoldamas nuo lietuvių kal
bos, gerų papročių, nustoda 
būti gerais šios šalies pilie
čiais. šį klausimų išdiskusa- 
vus, priimta kun, Jurgučio re
zoliucija, kurioje raginamas 
jaunimas palaikyti gerų tau
tinį bei religinį lietuvių pali
kimų.

Kadangi Katalikų Bažny-
eios ir mūsų tautos šviesesnė 

sti ramybes, o ypač tvarkiu- ateitis d prik,aus0
gnncs /I Q ltrlzn/aejaiguos dalykuose.

KAULAS: Jonai, pasirodo, 
kad raudonieji niekur nenori 
tvarkos ir vienybės?

JONAS: Tiesa, Kaulai, rau-

nuo

vęs, negavau vietos priekyje, j donieji negali pakęsti ramy- 
o prie durų buvo prisėdusių 
visokio plauko žmonių, kū
riems niekas tame tvarkinga
me ir skaitlingame susirinki
me — netiko. Jie murmėjo, 
burbėjo ir neklausė įspūdingų 
kalbų. Pasirodė, buvę “rau
donplaukiai”.

JONAS: Kaip sužinojai, 
kad jie yra raudonieji?

KAULAS: Jie patys prisi

bes ir tvarkos dėl to, kad jų 
sužino neturi ramybės. Vie
nok jie nenori važiuoti ten, 
kur yra betvarkė. Jie nesi
skubina vykti į Rusijų, kui 
yra betvarkė ir kur nekalti 
žmonės kenčia “raudonųjų ro- 
ju”

Todėl, Kaulai, didelė yra 
žmogui nelaimė prarasti ti-

.. u . . kėjimų, prarasti sužino, pra-pazmo. Pora jų tarpe savęs «> «•’*' * r
... . . rasti net žmogiškus jausmus.Kalbėjosi, kad, girdi, nei vie- ° d

nas tų kalbėtojų nepasako tie- Beplaukis

A.L.R.K. Federacijos Apskr. Metinio Seimelio 
Įvykusio Kovo 19 d. 1939 m. Šv. Petro ir 
Pauliaus parapijos svetainėj, Homestead, Pa.

Susirinkimus baigta alkai- Į tienė Mikalina. žas Jonas,
bėjus maldų. Į fiv. Kazimiero choro: Bazys (Tęsinys 5 pusi.)

Kazys, Cinikas Vladas, SiekleAlbinas Onaitis,
Seimelio pirm.

Pranė Vaikšnoraitė,
Seimelio rast.

Seimely dalyvavo atstovų: 
Iš South Side — fiv. Kaži 

miero parapijos.- Marčiulaitis 
Adomas, Žilinskas Antanas, 
Gailys Jonas, Žilionis Julius.

Vardo Jėzaus draugijos: Ja 
škūnas Adomas, Antanaitis 
Jr. Jonas, Stankevičius Jonas, 
Blažaitis Jonas J., Kvederis

Kam, Bernatonis Benediktas, 
Pakutinskas Juozas.

Rūtos klubo: Jurkoniūtė Vi
ola, Jakštienė Petronėlė.

Bingo klubo: Pociūtė Alek
sandra, .Juozevičiūtė Veroni
ka, Aleliūnaitė Julė, Navic
kas Antanas.

Iš West End: fiv. Vincento 
parapijos; Serdzikas Petras ir 
Kuzgis Kazys.

Šv. Vardo Jėzaus dr-jos:

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
* 2 iki 4 ir 7 iki 9

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Klausykite
PALENDACH’S TRAVEL 

BUREAU
Folklore Radio Program 

EVERY SUNDAY FROM 1-2 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tek OANaI 2345

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvergais pagal sutartį

2305 So. Leavitt Street 
TeL OANaI 0402

pi įaugančios kartos tikybinio povįias> žūnantis Pranas, Za- Skrebis Antanas.
Ir ir*1! ini° Susipratimo, mulevičius Aleksas. '• SLRKA 35 kuopos: Kuzgis

Kodang! gera organizacija ,Petras ir Girnas Aleksandra,
yra didžiai galinga priemonė Tretininkų: Stankuuskas, Treti„inkų. Vitkauskienė
išlaikyti tikėjimų, savo tėvų Pranas, Zimnickas Jonas, Kle, prancį£ka 

Vincas.kalbų, geruosius lietuvių pa-i maitienė Juzė, Bliutienė Ma- 
pročius; į rijona.

Todėl šis susirinkimas ragi- gv. Rožančiaus dr-jos.- Si- 
na jaunųjų kartų burtis į jau korakienė Antanina, Žimnic- 
ninio katalikiškas organizaci- kienė.
jas. SLRKA 158 kuopos: Tani- 

kevičius Juozas B., Sikorski - k-az^s 
Antanas, Stanley Simonavi- 
įčius.

Marijos Vaikelių: Janaus- 
kaito Adelė, Aleliūnaitė la-

Katalikiškos spaudos klau
simų iškalbingai referavo kun.
J. Misius. Prelegentas pabrie- 
žė skirtumų tarp kunigiškų 
laikraščių ir abelnai katali
kiškų laikraščių. Sulig refe- j ^an>
rento pamatas blogumo — ne Į Moterų Sų-gos 23 kuopos 

skaitymas katalikiškų laikraš
čių. Spaudos reikalu tapo pri
imta sekanti kun. Jurgučio 
rezoliucija:

Kadangi bedieviškoji spau-1 
da, prieš kurių lenkiasi dau- 1 
gelis ir mūsų žmonių, žudo 1

AKIŲ GYDYTOJAS

Metinis Federacijos Pitts- , tę dvasios vadas kun. J. Vai- paskiras sielas ir ištisas šei-
burglio apskričiui priklausan
čių parapijų bei draugijų at
stovų susirinkimas — seime
lis prasidėjo pamaldomis ir 
palaiminimu Šv. Sakramentu

šuoras, pirm. J. Tamkevičius 
ir rast. A. Paleckis.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
valdyba dalyvavo Fcd. Tary
bos susirinkimuose. Surengę

mas;
DR. VAITUSH, OPT.

Šv. Petro ir Pauliaus bažny- Lietuvos nepriklausomybės bei
Vilniaus užgrobimo sukaktu
vių apvaikščiojimus. Taip pat 
su chorų pagalba surengė ko
ncertų. Iždininkas J. Grebliū- 
nas raportavo, kad apmokė
jus išlaidas ižde lieka $40.32.

vienbalsiai

čioje. Pamaldas laikė ir turi
ningų pamokslų apie vieningų 
veikimų pasakė kun. M. J.
Kazėnas.

Po pamaldų atstovams susi
rinkus į svetainę apskr. pirm.
J. B. Tamkevičius atidarė su- Seimelis priėmė 
sirinkimų kviesdamas vietinį, visus raportus, 
klebonų kun. E. Vasiliauskų; Pirm. perstato A. Paleckį 
vadovauti maldoje. Atkalbę- referuoti apie L.K.K. Susiv. 
jus maldų kun. E. Vasiliaus- a. reikšmę ir naudų čia gi- 
kas sveikino atstovus ir sve- mūšiai ir augusiai lietuvių 
čius savo ir parapijos vardu, tautos atžalai. Tame referate

Pirm. J. Tamkevičius ati
daro seimelio vedėjų rinki
mus. Kun. J. Vaišnoras per-

ne tik iškelta didelė apčiuo
piama medžiaginė Susivieny- 
mo nauda, bet taip pat tapo

stato į seimelio pirm. Albinų pabrėžta Susiv. reikšmė kai- 
Onaitį, kurs vienbalsiai tapo IX) tikrai tautiškai - katali-

Kadangi valstybės ir tau
tos gerovė neįmanoma be do
rovingų piliečių;

Kadangi gera spauda yra “ 
gyvenimo mokykla, proto švie 
tėja ir prakilniųjų žmogaus 
jausmų žadintoja;

Todėl šio suvažiavimo daly
viai prašo savo vadų kreipti 
ypatingų dėmesį į katalikiš
kos spaudos išplatinimų mūsų 
gyvenamoj apylinkėj.

“Praktiškas būdas išplati
nti katalikiškų spaudų” refe
ravo kun. J. Pikutis. Sulig 
referento vyskupo raštine tu
ri ir naudoja praktiškus spau
dos platinimo būdus, kuriais 
ir lietuviai galėtų naudotis. 
Patarė turėti fondų kiekvie
noje parapijoje platinimui lai
kraščių.

Kad i o pusvalandžio klausi-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4uth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
314/ S- haisted St, Cmcago

ir Laimutavičius u

Federacijos 56 skyrio: Pa
leckis Adolfas.

Šv. Vincento choro: Sadaus 
kas Aleksandras ir Skrebi*

S1*ECIAL1NTAS 
OPTOMFTUICALLY AKIŲ 

LIETUVIS
Suvirs 20 motų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvins akių jteiupimi}, kas e»- 

priežastinil galvos skuuilč-jluio,
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregyslę. Įsiren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama j 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki S vai. vak. 
NedėlioJ pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys aUtaiso- 
iuos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

Valandos: 3—b P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
2-tros lubos 

CHICAGO, 1LL
Telefonas MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 41 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

DR. A. W. JAGOBS
DANTISTAS

10758 S. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

OFISO VALANDOS:

9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARds 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockvvell Street

Telephone REPublic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westem Avenue
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Frospect 1012 

Rez. Tek Republic 5047

DR. P. J. BEINAR
(UE1NAKALSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
boOO So. rialsteu Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612

Res. — Yarda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 }x»piet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutart;

DR. A. J. MANIKAS
G Z D f TO JAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredų 

Seredoiuis ir Nedek pagal sutartį

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vak vakaro

Trečiadieniais ir Sektnadicuiais 
Susitartus

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARds 0994 

, Rez. Tek FLAza 2400
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vak dieną

AME.K1KUS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKlAl

Ofiso Tek Canal 6122
Res. 8342 So. Marsbtield Avė.
Res. Tek Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Tek YARds 5921
Res.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofibo vai. uuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 West 3otn Street

išrinktas. J. Grebliūnas per 
stato raštininkės pareigas ei
ti P. Vaikšnoraitę. Jinai tapo 
išrinkta raštininkauti.

Pirm. Onaitis perskaito sei
melio dienotvarkę, kuri čia 
pat tapo priimta.

Sulig dienotvarkės seka 
sveikinimai. Pirm. J. Tamke
vičius sveikina atstovus nuo 
savęs ir taip pat perskaito 
sveikinimo žodžius prisiųstus 
Fed. centro sekretoriaus L. 
Šimučio. Kun. J. Skripkus 
sveikino seimelį seserų Pran-

kiškos organizacijos. Po refe-|mų referavo kun. M. Kazėnas.
rato seka diskusijos, kuriose 
dalyvavo Onaitis, A. Sadaus 
kas, Katilius ir kiti. Po dis
kusijų kun. A. Jurgutis per
skaito rezoliucijų, kurioje ra
ginama jaunimas rašytis į 
L.K.K. Susivicnynių. Rezoliu
cija priimta vienbalsiai.

Kadangi LRK Susivieny 
nias Amerikoje yra senosios 
kartos brangus palikimas;

Kadangi Susivienymas yra 
ir turtu ir narių skaičiumi 
didžiausia katalikų fraterna-

eiškiečių vardu. Dalyviai pri- le organizacija Amerikoje; 
ėmė visus sveikinimus delnų Kadangi LRK Susivienv- 
plojimu. mas remia lietuvių tautos ir

Seka praeitų metų susirin- Katalikų Bažnyčios akcijų;
kimo užrašų skaitymas. Per
skaičius užrašai priimti kaip 
skaityti. Pirm. Onaitis paei
liui kviečia valdybos narius 
išduoti raportus. Trumpais žo

Todėl Federacijos apskri
ties sušauktas Pittsburgho ir 
.apylinkės katalikų seimelis, 
ragina jaunųjų kartų skaitlin
gais būriais rašytis į Susivie-

' džiais apįbudina metų darbuo- nymų L.B.K.A.

Paaiškinęs galimybes gauti 
pusvalandį įvairiose stotyse 
kun. Kazėnas pabrėžė svar
biausių kliūtį įvedimui radio 
.pusvalandžio — tai stoka tam 
tikslui pinigų. Po diskusijų 
priimta sekanti radio pusva
landžio reikalu rezoliucija:

Kadangi gyvas žodis, palei
stas oro bangomis, veikia žmo 
gaus sielų, protų, jausmus ir 
širdį, ir yra galinga priemo
nė paskleisti savo idėjas;

Todėl šis seimelis paveda 
Federacijos apskrities valdy
bai, susižinojus su vietos kle
bonais, ištirti savojo radio 
pusvalandžio užvedimo gali
mybes.

Įnešta, paremta ir vienbal
siai išrinkta senoji valdyba 
vesti Fed. P’gho apskričio 
reikalus šiais metais su teise, 

reikalui esant, kviesti j vai-

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
Barskis Furniture House, Ine.

“THE HOME OF FINE FIKMTIHE" SINCE l#04

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Kės. Tek GKOvemu OtolV 
Oince Tek HEMlock 4848

Ori. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Kctv. ir Nedčlioinis susitarus 

Subatonns Cicero j
1446 So. 49th Court

Nuo 6 iki 9 vak vak.

Tek OANaI 5969

DR. WALTER J, PHILLIPS
GYDYTOJĄ8 IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro 
________ ir pagal sutart Į________

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIKUMS. AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Startus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. . A

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina fil.00 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba 
Norėdami Kų Nors Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Glasaified Skyr

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

DR. STRIKOL’iS
PHYbivIaN amu SurUEON 

4640 so. Ashland Avenue
OFL5O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedčliouiis pagal autartj.

Office Tek YARos 4787 
Namų Tek FROspect 1930

Tel OANaI 6122. \

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermąk Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. Cahfomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Plionc Ros and Office
FROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal Ui06

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekuikadicuiau 

pagal sutartj.

Tek LAFayette 8016

DR. G. J. SVENGISKAS
DENTI8TAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vak ryto iki 9 vak vakaro 
Sektnadieniau ir TreČiadieuiaie 
_____ P#«d Sutart*_______

Tek Calumet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CIIICAOO, ILL.

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS .
4157 Archer Avenue

. Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Rezidencija
8939 So. CIaremont Avė.

Valandos 9—10 A M. 
Nedčlioniią pagal sutartį.

Tel CANal 0257
Res. Tek PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
TeL YARds 2246

DR. G, Z. VEZEL’IS
dantistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Scrędoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTI8TAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TeĮ. 0994

Pirmadieniais, Trecisdieaiaia u '



Ketvirtadienis, bal. 6 d., 1939

PinSBURGHO LIHUVHJ ŽINIOS
Federacijos Apskrities 
Seimelis

(Tęsinys iš 4 pusi.)

Šv. Jurgio Kareivių dr-jos: 
Kačinskas Antanas.

Šv. Vincento dr-jos: Saulis 
Jonas ir Šimkus Juozas.

Sodaliečių: Skrebiūtė Feli
cija ir Šauliūtė Elena.

Šv. Vincento Lyceuin: Sa- 
basli Juozas.

Šv. Vincento moterų klubo: 
kun. J. Vaišnoras.

Homestead — šv. Petro ir 
Pauliaus parapiją, atstovavo 
sekantieji: kun. F. Vasiliaus
kas, Petraitis ir A. Onaitis. 
Sekančios tos parapijos drau
gijos buvo atstovaujamos: Al
toriaus dr-jų — Malunienė ir 
Ragauskienė, S v. Uršulės dr- 
jų — Tananienė, Bražinskie- 
nė ir Petraitienė. Sodaliečių 
dr-jų — Stankūniūtė, Lesai- 
čiūtė, Moterų Sų-gos kuopų — 
Dimšienė, Monkelienė ir Ra
gauskienė, moterų ir merginų 
dr-jų — P. Vaikšnoriūtė, Su- 
siv. 38 kuopų — Onaitis, Šv. 
Antano dr-jų — R. Kušleika. 
Chorų — S. Kimutis, Bal ūkas 
ir Radišauskas. Ražančiaus 
dr-jų — Norvilienė. Tretinin
kų dr-jų — O. Bulevičienė. Bi
rutės klubų — Petraitis.

North Side — Dangun Žen
gimo parapijų — kun. J. Mi- 
sius, Susiv. 87 kp. — Marcin
kevičius ir Stankevičius.

Bridgeville — Šv. Antano 
parapijų — kun. A. Jurgutis, 
Susiv. 112 kuopų — J. Urbo
ms,

Šv. Pranciškaus vienuolynų 
atstovavo kun. J. Skripkus ir, 
kaipo apskr. valdybos narys, 
dalyvavo kun. J. Pikutis. Bu
vo skaitlingas svečių būrys.

Visiems Šv. Kazimiero 
Parapijonams:

Sveiki sulaukę Šventų Ve
lykų! Prisikėlęs Kristus telai
mina visus.

Su tikra pagarba
Kun. M. J. Kazėnas 
Kun. J. V. Skripkus

9 valandų vakare pradės lo
šimų. Atidarymo vakare duos 
nepaprastų brangių ir įžan
gos dovanų. Ir kitos dovanos 
bus gražios, brangios ir nau
dingos kiekvienam. Pasirinki
mas labai didelis. Pasirodo, 
kad po Velykų visi eina prie 
parapijos darbo. Čia dar rei
kia priminti Kiaušinių Vaka
rienę, kurių rengia parapijos 
komitetas su pagalba mūsų 
gerai žinomų ir gabių virėjų 
pirmadienį, balandžio 10 d., 
nuo 5 iki 9 vai. Šokiai pra
sidės 8 vai. Smagu bus laikų 
praleisti ir bendrai atsigavė
ti.

Girdėjau, kad ir mūsų so- 
dalietės kažkų kužda. Bene 
ir jos žada kų nors surengti 
apie pabaigų šio mėnesio. A- 
pie tai kitų syk. Ptk.

Homestead
Mylimieji parapijonys:—

Švenčių Velykų proga, svei
kinu visus ir linkiu linksmaus 
Aleliuja! Tegul prisikėlęs Kri
stus suteikia visiems reika
lingų malonių išganymui ir 
palaimų visuose šios žemės 
varguose ir darbuose.

Kun. E. Vasiliauskas, 
Jūsų Klebonas

Šių savaitę pasimirė a. a. O- 
na Guti, vos 25 m. Palaidota 
po bažnyčios apeigų Šv. Ma
rijos airių kapinėse.

rAiaus žmona Emilija. Gydo
ma Allegheny General ligo
ninėje.

Moterų ir merginų draugi
ja smarkiai sukruto darbuo
tis, kad paskubėjus su para
pijinės svetainės pertaisymu. ----------
Tam tikslui po Velykų, ba- Nuvežtas veteranų ligoninėn 
landžio 16 d.’, rengia “card Asspinvall, Miknevičiu, buvęs 
party”, 3 valandų popiet. Tu- kareivis. Jo padėtis gana blo- 
ri pagaminusios begalo daugiga. Abiem linkiu pasveikti, 
gražių ir brangių dovanų. Ki ' Ligos ir mirtis temokina mus 
lnų tikslų visi turėtų paremti. 1 gyvuosius tvarkingai gyventi 
Iki šiol vargome su labui me- Gryna sųžinė, santaika su Dir

vų gelbsti žmogui sveikatų 
atgauti, arba ramiai laimin 
gai numirti.

nkute svetaine. Be atsukan
čios svetainės nebeįmanomas 
joks veikimas, Visi krapšto 
galvas, kaip čia padaryti sve
tainę ruiiningesnę, patogesnę. 
Visi turime imtis darbo. Kle
bonas su komitetu jau turi 
paruošęs planus, kaip pigiau
siai ir patogiausiai darbų at 
likti. Viskas prigulės nuo to, 
kaip mes tų darbų paremsi-, 
me.

Šia proga reikia priminti, 
kad net Duąuesne gyvenantie
ji parapijonys tuo reikalu su
sirūpinę. Jie nevien tik apie 
tai kalba, bet ir darbu prisi
deda. Štai, Birutės Moterų 
klubas ant greitosios rengia 
pasilinksminimų balandžio 1? 
d., parapijos, o ypač svetai
nės, įrengimo naudai. Gražus 
pavyzdys. Dėdė

North Side
Kovo 28 d. pasimirė Jonas 

Martinaitis, 55 metų amžiaus. 
Velionis negyveno su savo 
žmona Domicėlė per pastaruo
sius 15 metų. Mirė aprūpintas 
šv. Sakramentais Elkins W. 
Va., kur dirbo kasyklose. Su
žinoję vaikai apie tėvo mirtj, 
nuvyko į Elkins ir pargabe
no kūnų Pittsburghan. Duktė 
Elzbieta jau 23 metų, o sūnus 
Antanas 17 metų. Laidojamas 
a. a. Martinaitis bal. 4 d. Šv. 
Kazimiero kapuose. Graborius 
Marčiulaitis patarnauja.

Štai, ir šv. Velykos atėjo, 
džiaugsmo ir prisikėlimo šve
ntė. Kelkimės iš blogų įpro
čių ir pradėkime naujų gyve
nimų, santaikos, meilės ir ra
mybės gyvenimų. Jei galėsi
me bloguose papročiuose, vel
tui bažnyčiose skambės: “Li
nksma diena mums nušvito.’’ 
Ji nebus mums linksma. Gir
dėjau, kad abu Jablonskius, 
vyrų ir moterį patikcK nelai
mė: išdykę vaikėzai abu dik- 
čiai sužalojo prie lietuviškos 
svetainės ant Belmont gatvės. 
Buvo net ligoninėn nuvežti. 
Sveiksta savo namuose. Rei
kia apgailestauti tokiais įvy
kiais.

40 valandų atlaidai mūsų 
bažnyčioj prasidės bal. 14 d., 
devintų valandų. Baigsis bal. 
16 d. vakare. Per atlaidus vi-

ryto ir vakare. Tie įžanginiai 
pamokslai bus anglų kalba 
mūsų jaunimui. Niekas tačiau 
tegul nemano, kad norima ‘ su- 
amerikoninti’ mūsų jaunimas 
anglų kalba pamokslais. Ne. 
Mūsų jaunimo nereikia anie- 
rikoninti, nes jis yra užtekti
nai amerikoniškas. Priešingai 
norima mūsų jaunimų palai
kyti prie savos lietuviškos ba
žnyčios, kad jis nebėgtų pas 
vokiečius, airius arba italus. 
Kol jaunuolis lanko mūsų ba
žnyčių, jis yra mūsų, kaip jis 
nekalbėtų. Pažįstu gana daug 
jaunuolių čia pat North Side 
ir kitur, kurie pusėtinai gerai 
kalba lietuviškai, tačiau visa 
širdimi yra prilipę prie sve
timtaučių bažnyčios, nes nuo 
mažens jų lankė. Viskas kas 
lietuviško darosi jiems sveti
ma, net jų pačių tėvai, kurie 
lanko lietuviškų bažnyčių. 
Kad išvengus tokių keisteny
bių reikia dėti visas pastan
gas, kad mūsų jaunimas lan
kytų savo lietuviškų bažny
čių ir jų pamiltų. Lietuvybei 
pavojaus tuosyk nebus. Tau
tiniai nusiteikę asmenys, tu
rėtų tų atminti.

Prie progos raginu visus 
naudotis Dievo malonėmis at
laidų metu ir pasiklausyti tu
riningi} tėvo misijonieriaus 
pamokslų.

Mirtis švaistosi mūsų tarpe 
ir skina ne tik senus, bet ir

naudingas dovanas perka baž
nyčiai ir savo klebonui ir va
karienės tikietus jau skleid
žia. Bravo moterys!

hų Hahisių 
Sptoiaduta, makt, 

CoftfooUedbų
-not/usių i 

L rounkA...

forlCCMOMI and 
SATISFACTION use

Doublc Tėstcd/Doub/eAcfion!

BAKING ILV POWDER
Aria? Today k 45 tearsAqo 
25 ounces for 254

Full Pack ••• No Slack Fillind
MILLIONS OF POUHD? HAVE eEErf 

•JStD BY OUR GOVERNMENT

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Balandžio 6 Diena
Numylėtinis rašė savo Nu

mylėtiniui, klausdamas, ar ne
sirado kitų, kurie pagelbėtų 
jam kentėti ir panešti sunkius

sus pamokslus sakys misijo 
nierius tėvas Andruška iš Chi- i jaunus. Tat kodėl gi nesutva- 
cagos. Prieš pradėsiant atlai-! rkyti savo sųžinės reikalų. Die
dus tėvas Andriuška pasakys 
porų įžanginių pamokslų, tai 
seredos vakare ir ketverge iš

ė PLATINKITE “DRAUGĄ n

vas tik žino, ar sulauksi kitų 
atlaidų.

Mūsų gerosios moterj» ro
do nepaprastų veiklumų: jos 
ir ant gėlių renka, ir gražias

Sunkiai susirgo Jono Paha-

rūpesčius, kuriuos jis panešė 
iš meilės dėl Jo. Ir Mylimasis 
Numylėtiniui atsakė: “Nėra 
nieko manyje, kas galėtų ta
ve nuskriausti”.

Urba Flovver Shofpe
4180 Archer Avi.

PhuiM* LAFAVKTTB, MMM

tiėltu Mylintiems — VfMtuvftmn — 
Banfcletaaui —- Lakiotu v4ma — 

P»mioAlniam»

A. 1 A
STANISLOVAS PAMEDIS
Mirė bal. 4 d., 1939 m.,

30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijonų., po tėvaus Ven- 
gaitė, sūnų Stanislovų Jr., 4 
posūnius: Jonų, Pn&nciMtų Juo
zapų Ir Viktorų, podukrą Ma
rijonų, seserį, pusseseres, pus
brolius ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 12316 So. 
Peoria Street.

Laidotuves įvyks šeėtadienį. 
balandžio 3 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Petro ir lJovilo parapijos 
bažnyčią, Wes Pullman, Illi
nois, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos uz velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus-gea ir pažįs
tam ua-ua dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus. Posūnal, 

Podukrč, Sesuo, l’ii.-.M-serės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kudoikis, tel. YAltds 1741. ..

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME SPAUDOS DARBUS
GREITAI, GERAI IR PIGIAI

Šv. Kazimiero Parapija
Palminiame sekmadienyje 

pas mus choras sulošė religi
nę dramų “Piloto Duktė”. Lo 
Šimui ir prirengimui vadova
vo varg. muz. Bazys. Lošimas 
begalo gerai nusisekė. Visos 
lošėjos savo roles atliko la
bai gerai ir įspūdingai. Tik 
gaila, kad publikos mažai te
susirinko. Galėjo būti kur kas 
daugiau. Tas rodo menkų žino 
nių įvertinimų tikybinio vei
kimo. Atsilankymų į tokį va
karų galima priskaityti prie 
katalikiško veikimo. Daugelis 
aimanuoja, kad sunkūs laikai, 
pinigų nėr. Na, o, kaip klebo
nas anų syk priminė per pa? 
mokslų, numerains, svaigala
ms, degtinei, alui tai netrūk
sta. Viso ko mums, Katali
kams, trūksta — tikro susi
pratimo, veiklumo. Girdėjau, 
kad po Velykų dramų žada 
pakartoti net DuBois pas kun. 
Urbonų.

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER— PRUZIN 

Geriansiaa Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51st St. Tel. YARDS 1278

Re®. 4543 South PsuRna Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Sairfleld Avenue_____________ Tel. LAFAYETTE 0727____________

F\ V A T koplyčios visose ** Chicagos dalyse
Klausykite mūsų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais, 

7:00 vai. vakaro ii WHF0 stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. IALTHDSBA8

Spausdiname
Serijas
Tikietus
Plakatus
Posterius
Programus
Įvairius Atsišaukimus .

Bilas
Laiškus
Konvertus 
Konstitucijas 
Kvitij Knygeles 
Draugijoms Blankas

Ir kitokius Spaudos darbus.
Visais spaudos reikalais kreipkitės:

DRAUGAS PUBUSHING COMPANY 
2334 South O akle y Avenue Chicago, Illinois

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

KABIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII AkIPCpatarnavimas 
HmDuLHilUL dieną ir naktj

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Rūtos klubas po VelyKų, ba 
landžio 16 d., 3:30 popiet, re
ngia “card party”. Pas kai 
kurias klubo nares teko ma
tyti gaminamos dovanos. 18- 
tikrųjų, net akį trankia. Ir 
tu man išdirbk taip prašmat
niai! Kokių ten nėra mezgi
nių, audimų, siuvinių? Visos 
dovanos rankų darbo. Įžanga 
35c.

Taip pat ir Bingo klūbas 
po Velykų, balandžio 12 d.,

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE IR PAMATYKITE MŪSŲ 

PARODYMĄ
GERESNIS DARBAS U2 ŽEMESNES KAINĄS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTfiS — GERIAUSIA 

MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
Chicago, Illinois527 North Western Avė.

Telefonai SEELEY 6103 
Skyrių randui ikarui nu Soly Sepulchra Kurinių, 5900 r«U Uiti ItRMl

DYKAI
U. Žulį
Albert V. Petfcns 
P. J. RMte 
AntitOBy B. Petkus
ladiawtcz ir Simai 
I. Lhilcuicins
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillias

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenne 
Tel. LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

6834 So. Westera Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PGLlman 1270

4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanika Avenne 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908



Ketvirtadienis, bal. 6 d., 1939o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d

CH_ _ IICAGOSI IETĮm mDS- - -
Tikrai Buvo žiausių. Be to, jau išparduo-

ta suvirs 300 bilietų. Norin 
tieji bankieto dalyvauti, re
zervuokite vietas dabar, o po 
bal. 12 dienos bilietų jau ne
bebus galima gauti. Tame ba- 
nkiete kun. A. Linkui bus į- 
teiktas Gedimino III laipsnio 
ordinas, taip pat bus išvaka
rės jo gimimo ir vardo die
nos.

Po bankieto programos, bus 
šokiai — balius prie geros 
Geo. Victors orkestros. Nori
ntieji gauti bankieto bilietų 
paskambinkite telefonu kun. 
S. Gaučui, Pullman 1200. Bi
lietai bus pristatyti į namus.

Gražus Vaidinimas
BRIGHTON PARK. — Ba

landžio p d., parapijos salėj 
vietinė Liet. Vyčių kuopa vai 
dino dramų “Piloto Duktė”. 
Teko ir man matyti tasai vai
dinimas ir tikrai esu paten
kintas tuo, kų mačiau tų va
karų. Vaidintojos buvo visos 
mergaitės, čia gimusios ir au- 
gusios ir sugebėjusios atlikti 
tokį didelį darbų. Žiūrovus 
stebino jų gražus lietuvių ka
lbos vartojimas. Bežiūrint vai 
dinimo ir 'besiklausant lietu
viškai kalbant skverbte skve
rbėsi į galvų mintis, kad jei 
tokio jaunimo dar turime sa
vo tarpe, tai ištautėjimas to 
Ii nuo mūs. Dėl to, raginkim, 
kad visas mūsų jaunimas įsi 
rašyti} į L. Vyčių organizaci
jų, kur lietuvybė jaunimo tar
pe dar tebėra gyva.

Kadangi nebuvo atspausdi 
r.tos programos su lošėjų var
dais, dėl to negaliu čia visų 
išvardyti. Garbė veikalo rezi- 
6orei S. Pauliūtei, kuri suge
bėjo taip sumokinti lošėjus, o 
ypatingai pritaikinti roles. 
Taigi, bravo, Zosyte! Ir to
liau taip darbuokis, o mes lau
ksime daugiau panašių veika
lų ir remsime. Seenerija ir vi
si kitokie įrengimai buvo pa
ruošti pačių narių ir tokie, 
kad jau negalima buvo geres
nių padaryti.

Garbė Vyčiams 36 kuopos.
Gyvuokite ir toliau dirbkite 

. gražius darbus. N. K.

Bal. 2 d., parapijos salėje 
buvo labai gražus N. P. P. šv. 
mergaičių Sodai ici jos vaidini
mas, vadovaujant kun. S. Gan 
čui. Vaidinta: “Tarp Dviejų 
Aušrų” ir “Dovana”. Artis
tės savo roles puikiai mokėjo 
ir, matyt, gerai buvo prireng
tos. Be to, seenerija ir švie
sos buvo padarytos taip, kaip 
didmiesčio teatruose.

Publikos atsilankė vidutini-

West Pullmano 
jienos ,Nauji

Pagerbimui mūsų gerb. kle
bono kun. Aniceto Linkaus 
bankietas jau čia pat, t. y. 
bal. 16 d., Sboreland viešbu
tyje, 55 ir Outer Drive. Ko
misija deda pastangų, kad 
bankietas būtų vienas gra-

škai. Rap.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Pereito sekmadienio vakare 
Budriko radio valanda nus
kambėjo oro bangomis gražia 
muzika ir dainomis. Be sim
fonijos orkestros, programoj 
dalyvavo taip vadinamas Gra
žuolių choras su savo origi- 
nalėmis dainelėmis, Jadvyga 
Gricaitė ir kiti.

Kita Budriko radio progra 
ma bus ketvirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 vai., iš stoties 
WHFC, 1420 k. Bus geri dai
nininkai ir geri ąkordijonis- 
tai. Taipgi bus asmenų ir 
draugijų pranešimai. Pasiklau 
šykite. J.

Lietingi Skauto Skyrigs

Lietuvių Skautai 
Puikiai Pasirodė

1900 S. Halsted St., Chicago, III.

saikų. Žodžiu, pirmas lietuvių 
skautų pasirodymas buvo tik
rai gražus.

Žiūrint į skautų programų, 
galima buvo suprasti, kiek 
daug darbo įdėjo skautmeis- 
teriai Rudis ir Daujotas. Tai 
nepaprasto darbštumo ir ene
rgijos jaunikaičiai. Negalima 
užmiršti ir p. Juliaus Rakš- 
č.io didelių pastangų ir įdėto 
daug nuoširdaus darbo. Jis y- 
ra lietuvių skautų organizato-

Praėjusį sekmadienį Dievo 
Apvaizdos par. salėj buvo tik
rai retas įvykis. LRKSA skau 
tai pirmų kartų pasirodė lie
tuvių visuomenei. Pasirodė ti- 

Utrai gražiai, nors trupė dar 
visai jaunutė. Scenoje demon
stravo skautiškų patarnavimų 
visokiuose nelaiminguose atsi
tikimuose teikiant pirmų pa
galbų. Jie demonstravo ir sa
vo gyvenimų bei darbus išvy- 

'kę į laukus bei miškus. Taip 
' pat išstatė daug savo rankų 
darbų. Matėme skautų naujo
kus duodant iškilmingų prie-

PitlshiElu Žinios
West End

Balandžio 3 d. prasidėjo 
čionai šv. Misijos, kurias ve- 
dtT Tėvas V. Andriuška. Ve
lykų dienoje prijungiami ir 
40 vai. atlaidai. Žmonės turės 
geros progos pasiklausyti tu
riningų pamokslų ir dvasiniai 
sustiprėti. Tas šiais neramu
mo laikais kiekvienam reika
lingas.

Praneiimal
Lietuvos Vyčių Chicngos a- 

pskrities ir sportininkų susi
rinkimai įvyks balandžio 13 
d., o ne balandžio 6 d. kaip 
buvo pirmiau pranešta. Prie
žastis — Didysis Ketvirtadie
nis. Vieta — Aušros Vartų 
parap. mokyklos kambarys, 
2323 W. 23rd Place.

Kuopų pirmininkai, sporto 
direktoriai, indoor tymų me
nedžeriai ir visi, kurie domi
si sporto atgaivinimu ir Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskr. 
Atliletic Association įsteigimu 
prašomi susirinkti 7 valandų 
vakare.

Tuojau po šio susirinkimo, 
8:30 vai. vak., įvyks labai 
svarbus apskr. susirinkimas. 
Šiame sus-me bus svarstoma 
Vyčių Diena, liepos 4.

Red Cherry

Parapijos komitetas darbuo 
jasi, kad balandžio 16 d., kor- 
tavimo pramoga su visokiais 
pamarginimais gerai pavyktų. 
Komitetui padeda visa para 
Pija-

BRIDGEPORT. — Dr-ja Šv. 
Onos laikys susirinkimų pir
madienį, balandžio 10 d., 7:30 
vai. vak., mokyklos kambary. 
Visos narės malonėkite susi
rinkti. Valdyba

Redakcijos Pašto 
Dėžutė

Lietuvyčiui. Tamstos “Pa
aiškinimo Svečiui” nedėsime 
dėl to, kad, 'be Svečio, dar 
esame gavę tris koresponden
cijas, kuriose rašoma tas 
pats, kų ir Svečias buvo ra
šęs. Vienas žmogus galėjo 
“nežinoti mūsų kolonijos vei
kimo ir tvarkos”, kaip Tam
sta sakote, bet kuomet be Sve 
čio dar trys vietos veikėjai 
panašiai yra parašę, aišku, 
negalėjo “stambios klaidos” 
padaryti.

J

Išalkusiam tik duona rūpi.
Juo didesne liuosybe naudo

sis piktybė, tuo mažiau liuo- 
sybės turės gerumas.

Rimtu pritarimu ir ištver
mingumu daugiau atsieksi, ne 
gu iš vietos į vietų besiblašky- 
dams.

Pirmų kartų skautai pasiro
dė LRKSA apskrities sureng
tame jų paramai “kauliukų” 
žaidime. Šių pramogų surengė 
skautų komisija, kurioj dau
giausia dirbo: J. Rakštis, Pr. 
Čižauskas (kuris dėl ligos ne
galėjo į pramogų atvykti), 1. 
Sakalas, J. Mickeliūnas, p-lė 
Ivinskaitė, A. Bacevičius, p- 
nia Šrupšienė, dr. A. Rakaus
kas, E. Mickeliflnienė, L. Ši
mutis, kun. Kiškūnas, dr. Ši
mkus ir, žinoma, patys skau
tai. Ačiū kun. Albavičiui už 
salę ir šaunių skautų globų!

Visiems pasidarbavusiems 
skautai yra dėkingi. Jie do 
kingi yra ir už dovanas šiai 
pramogai: ypač p-niai Dauž- 
vardienei, J. Rakščiui ir ki
tiems. Jie dėkoja gausingai 
publikai, kurios tarpe buvo 
žymių asmenybių. Lietuvos 
konsulas P. Dųužvardis taip 
pat malonėjo atsilankyti.

Tad, džiugu konstatuoti, 
kad pirmoji Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Chicagos aps
krities akautų paramai su-

rius, LRKSA hr apskrities ir rengta pramoga šauniai pa-
centro komisijos pirmininkas 
Daug padėjo gerb. kun. Ig. 
Albavič.ius, dr. Šimkus, kun. 
Kiškūnas ir kiti komisijos na
riai.

vyko. Valio, skautai ir jų rė
mėjai I ‘ Iš.

REMSITE IR PtATINKE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Didžiosios Savaitės bažny
tinės apeigos, misijos ir 40 
vai. atlaidai, be abejonės, su
trauks į bažnyčių daug žmo
nių.

Mūsų kolonijos žmonės ne
begali pamiršti Klaipėdos at- 
plėšimų ir lietuvių persekio
jimo. Kiekvienas ramina sa
ve, kad, kada nors Lietuva 
vėl atgaus tų kraštų.

Oras čionai dažnai maino
si, tat netrūksta ir ligonių.

Žmonės laukia Šv. Velykų.

Jos tikrai 'bus linksmos, jei
per misijas ir 40 vai. atlai- Į i’jo.oo- . . . ,
r d 9 , 10-fletų apartmentas — po 4 Ir
dus prisikaups dvasinių ma- 5 kambarius; kaina tiktai $18,000. 

1 L . į Marąuette Parke, marinis 6-kam-
lonių. Vietinis

UICK
AGENTŪRA

Turime pardavimui visokių modelių vartotų automobilių 
Prienamomis Karnomis.

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st Street, Chicago, Illinois 

Domininkas Kuraitis, Savininkas 
Telefonas VICtory 1696

LEO NORKUS,Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį ttžvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos, rūšies produktų.

Urmo (vvholerahr) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

KLAUSYKITE

Ntw City Fumitire Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:30 VAL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

J

Kviečiu viena kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikadja, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South Weatern Avenue
TKLEPONAS OAKAL 8764

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.J

JDOMU, KAD, -
Seniausias pasauly miestas 

yra Damascus, Sirijoj. Abra
omo laikais, 2,(XX) metų prieš 
Kristų, jau turėjo daug gy
ventojų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI

Parduodame už numažintas kal
nas tiems, kurie greitai pirks for- 
klozuotus namus Marąuette Parke ii 
kitose gerose vietose.

20-fletų apartment — po 3, 4 ir 
5 kambarius. Naujas namas; į mėne
si neša $1,250.00.

18-fletų apartmentas — po 3 ir

PARDAVIMUI
2-fletų namas parsiduoda pigiai. 

Šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius, viskas naujausios mados.

4 kambarius; rendomis J mėnesj ne-', s <7th Conrt. Cicero. Dlinois.
šą $1,085.00

16-f lėtų apartmentas — po 3 ir
4 kambarius; rendų i mėnesi neša

PARDAVIMUI
Namas su bizniu, pieninė Ir groser- 
nė. Biznis gerai išdirbtas, randasi 
lietuvių kolonijoje, Clceroje. arti lie
tuvių bažnyčios. Namas turi po 4 ir

... , --ai * gražius kambarius. GrosernČJe J-barių brungalow; arti 63čios Karštu rengt, v,8, nk8Čerla, yra ,r nauJa8 
vandeniu apšildomas. Tiktai $4/450 Piektr|n1s šaldytuvas ir pilnas pir- 

2-Detų gražus mūrinis namas, mQ8 rQS,e8 8taka, Gera prleža8t,9 
gražus beismontas Arti 63čios. Pil- -rardavlmu, Atsišaukite pas savinin-
na kaina $3,500.00.

Brighton Parke: krautuvė Ir 4
kambariai. Mūr. namas, tiktai $3000. 

Namas su groserne ir bučerne, ge- 
|; rai einantis biznis; seniai (kartas.

Parduosiu labai pigiai ar mainysiu 
ant privatlško namo.

Prie Kedzie Avė. ir 63čios; mūri
nis namas, krautuvė ir 6 kamb. lie
tas. Kaina tiktai $9,000.

Kampinis namas. Mūrinis. Krautu
vė ir 3 lietai; kaina tiktai $3.500.00.

Taipgi mainome namus, bet mai
ną turi būti teisinga abiem pusėm. 
Aš pats nuo savęs užtikrinu visiems 

. teisingą patarnavimą.
Kam reikia paskolų prirengiame 

, be jokių iškaščių.
CHARLES URNICH

(KAZYS URNIKAS)
2500 West 63rd Street

3-tros labos. įėjimas 15 Campbell 
Avė. pusės.

VALANDOS: ryte nuo 9 iki 12, o 
vakarais nuo 7 iki 9.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas: V kambariai vir- 

Suj. i apačioj; furnacu apšildomas: 
garadžius. Atsišaukite; 3421 South 
Springficld Avė. Tel. Lawndalc — 
6281.

PARDAVIMUINAMAS 
Du fletal po 4 kambarius. Mūrinis 
namas, Brighton Parke. Parduosiu 
ar mainysiu ant senesnio namo. 
John P. Stnnkowlcz, 6912 So. Wcs- 
tern Avenue, Tel. Lafayctte 1156.

PARDAVIMUI ©KIS
160 akerų ūkis. 90 akerių dirbama 
žemė; 70 akerių miškas. 11 budi- 
nlnkų. Nėra mortgage; neapgyventa. 
Galite užimti kad ir rytoj. Biznio 
vieta; didelis vasarinis rezortas. 
Kaina buvo $18,000. Dabar $10,000

— cash kaina, {mokėkit $6,000 ar 
87,000, likusius ant morglčio. 
John Schultz, Itoute No. 1, Box 
46, Irons, Michigan.

Turtas vlr# 
$3,1OO, OOO. 00

Recervas vlr# 
»2SM,000.00

4%’

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North Kast Comer Archer and

z Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Ižmokėjom 
Už padėtas 

pinigas
Duodam Paskolas ant l-mq 

Morgiėių
Safsty Deposit Dežntea Galima 

Paslrendaoti
Ofiso Valandos: nno 9 ryto iki 
6 vak. Seredom nno 9 iki 12 die

ną, Snbatom nno 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO

JU8TIN MACKIEWICH 
President

HELEN KUCHINSKAS, See.

UTILITY LIQUOri
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholoulo Only 

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lla- 
tuvilką Importą Valstybiną Deg

iną.
Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. F. Ir M. Dzlmldas 

Savininkai

CLASSIFIED
PARDAVIMUI LOTAI 

Parsiduoda 3 lotai; ant Franclsco 
gatvės, arti 98th St.; 10 mlnutų iki 
Westem Ava. Verti $1600.00; ati
duosiu už $300.00; Verta apzlūiėti 
šią vietą, čia statyba smarkiai plė
tojasi. Atsišaukite: 1741 West Ciri- 
lerton St.

PARDAVIMUI
6-kambarių mūrinis cottage. Dideli 
kambariai; furnacu apšildomi; arti 
mokyklų, parkų, krautuvių. (1704 
South Artcslan Avenue, Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas turi būti greitai parduo
ta*. Didelė salė su asla taverna. 
Randa $26.00. Priežastis pardavimo 
—- nesutikimas tarp vyro ir žmo
nos. 4501 R. Rermitage Avė., Chi
cago, Dlinois,

ką: W. Stankus, 1325 South 50th 
Conrt. Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
Apartment bulldlng; 4 6-kambarių 
lietai; garo šiluma; lotas 60x125; 
(eigos $190.00 ( mėnesi. Marąuette
Parke. Parduosiu už vidutinišką pa- 
siulijimą. Atsišaukite: 6622 So. Falr- 
f»elu Ave„ tel. Prospect 4201.

RENDON FLETAS 
Keturi dideliai, šviesūs kambariai; 
naujai Ištaisyti. Atsišaukite: 5703 8. 
Msson Avenue. 

PARDAVIMUI BUNGAI.OVV 
6-kambarių bungalow. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo pasiulljlmo. Atsišaukite: 6537 
South Artcslan Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS
2-aukštu medinis namas. 4 — 4-kam- 
barlu fletal. Skliautuotos tarpdurys. 
įtaisytos vanlos. Jeigos per metus —■ 
$1.104.00. Atsišaukite; 1433 Wol- 
fram Street. Chicago. Dlinois.

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta 
gera. Visi (rengimai nauji. Parduosiu 
nebrangiai. 8( mėnesi turiu parduoti. 
Jeigu kas norite namą mainyti ant 
biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero. Park Holme arba 
Marnuette Park. Atsišaukite: 1538 
South 5<Hh Avenue. Cicero. Dlinois.

KAM REIKALINGI vėliausios tšdlr- 
bystės, pilno įrengimo bučernės flk- 
čeriai. inimant registerj. svarstykles 
ir skaičiavimo (adding) mašiną. 
Viskas gryno ąžuolo ir knogerlausiam 
stovy. Parduodama pigiai. Kreiptis 
sidresu: 5J66O So. Emersld Avė.

PARDAVIMUI
Nuosavybė — Boomlng House. 14 
kambarių. Karštuvandenlu apšildo
ma. trys vanlos; 2-karu garadžius; 
lotas 36x190; ielgos $200.00 I mi
nės). Parsiduoda pigiai. Savininkas: 
48 North Tvotus Avenue. Tel. Co- 
itmhiis 4951.

PARDUODA PIGIAI IR MAINO
2 fl. po 6 kambarius, mūrinis namas 
apie 11 metų senumo; apšildomas; 
parduos pigiai arba mainys ant far- 
mos ar kelių akerų žemės netoli 
Chicagos.

16 fletų po 4 ir 3 kambarius; mū
rinis namas; Marquette Parke netoli 
68rd St. Kaina pisi; Rendos $8000.00. 
} metus.

Krautuvė Ir 4 kambarių lietas, prie 
Stock Yarda. Tinkamas saliunui. Mai
nys ant lotų ar cottage ar ko kito.

6 kambarių bungaiow, prie 64tb St. 
ir Rockwell. Mainys ant lotų arba 
Akies Lietuvoje.

70 akerių ūkis netoli Chicagos. 
Parduosim pigiai su mašinom ir ata
kų; gera žemė prie molio.

Taipgi turime gerų ir pigių lotų ne
toli Marųuette Park ir kitur. Kas 
manot pirkti ar mainyti kreipkitės 
tuojau, asmeniškai ar per laišką;

J. VILIMAS,
•800 So. Maplevrood Avenue.

Kam Kankintis?

GAUKIT®

MUSŲ

THKRMIO
FERMANENT

WAVE

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrtkoe. Garantuojame su- 
garblnluotl blle kokios rūšies 
plaukus. $6.60 vertybi — šia sa
vaitę tiktai $4.60.

BERNIOE’S BEAUTY 
S H O P

1725 WEST 47TH STREET 
Eamp. Hermitago. T«L Yarda 2771 

1$ metų patyrimo.

UNTVERSAL
RESTAURANT 

Koderniikdaiisia ir 
glauda Valgykla 

Brldgeporte

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

Tel. Victory 9670

i


