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T R U M P A I 
Rašo I. Sakalas 

Daugiau kaip 2 4 0 negrų žuvo gaisre 
Vadinamieji Baltieji Tėvai 

(misijonieriai) Afrikos gilu
moj darbuojasi tarp raupsuo-
čių pagonų, statydami jiems 
atskirus namus, ligonines įjr 
mokindami pažinti tikrąjį 
Dievą. Prieš keletą metų mi
sionieriams į pagalbą nuvyke 
Londono Midland Cahtolic So 
ciety sekretorė dr. Jean Xie-
klejon, o šiomis dienomis ją 
pasekė ir kita žymi Birming-
ham katalike dr. Joan Lap-
lung. 

Darbuotis raupsuočių tarpe 
pavojinga, nes pats gali leng
vai raupsais apsikresti, tačiau 
misijonieriai to nepaiso. Ar 
kas girdėjo, kad kuris nors 
bedeivis būtų pasišventęs ne
laimingiems žmonėms, not sa
vo gyvybę statydamas į pavo
jų, kaip katalikai f 

TARP JŲ CI 
ORKESTRO 

Sudegė medinis pastatas, 
kuriame surengti šokiai 

jų paimta į ligoninę. Iš 

Ą a s S ..J&Ž 

Vaizduojamas vokiečių tankas įklimpęs sniege Norvegijoje. (Aeme telephoto). 

Sov. Rusijos komunistų di
ktatūros laikraštis " P r a v d a " 
rašo, kad valstybinės butų 
statymo įstaigos nespėja pa
tenkinti visų gyventojų reika
lavimų, dėl to leidžiama pa
tiems žmonėms statytis na
mus. Vadinasi, vėl grįžtama 
prie privatinės nuosavybes, 
prie "buržua i^os" . Gfyvėlu
mas parodė, kad valstybinis 
komunizmas negali visko pa
daryti ir kad negalima apsei 
ti be privatinės iniciatyvos ir 
nuosavybes. 

Bendrai, komunizmas, koks 
jisai buvo pradžioje, jau de
šimtį sykių išsisėręs ir dar 
vis šeriasi. 

KURIE GREIČIAU 
ĮSIVERŠ SVEDIJON 

NEW YORK, bal. 24 —| dar ir svedijon, kur yra svar-
Vietos kariniai specialistai bių strateginių vietų. Tad 
aiškina, kad iš apturimų iš j šiandien santarvė su naciais 
šiaurinės Europos žinių yra lenktyniauja — viena ir kiti 
pagrindo manyti — naciai su; nori užimti tas vietas Švedi-
bolševikais pasiryžę užgrobti joje. Jei santarvė pirmutinė 
jei ne visą Skandinaviją, tai įsiveržtų Svedijon, ji turėtų 

TRUMPAI IŠ KARO 
VEIKSMU EUROPOJE 
SANTARVĖS PRANEŠIMAI 

didesnę, ir svarbesnę jos da
lį. 

Vokietijos naciai pageidau
tų patys vieni tenai įsigalėti. 
Bst jei santarvė bandytų rim
tai statyti kliūčių, Hitleris ta 
da talkon pasikviestų Staliną. 

Tiesa, sovietų vyriausybe 
anądien paskelbė, kad ji ne
turi pasiryžimo ir noro kištis 
į vykdomą karą; Skandinavi
joje. Tačiau sovietais pasiti
kėjimas neįmanomas. Pas 
juos sutartys, arba žadėjimai 
neturi reikšmės, ypač kovoje 

Vengrų laikraštis "Statisti-* so kapitalistinėmis valstybė-
kay Szemle" rašo, kad per, mis. 
pastarąjį dešimtmetį Vengri
joj, 30,744 žydai perėjo į ka
talikų tikėjimą. Didžiausias 

Apturimomis žiniomis, san
tarvės kariuomene jau gru
miasi su vokiečiais Norvegi-

skaičius konvertitų, būtentljoje. Iš abiejų kariaujančių 
8,584, buvo 1938 metais. 

Taigi, ne visi ir žydai yra 
linkę prie komunizmo, kaip 
bendrai yra manoma. 

•pusių žygių matosi, kad Nor
vegijos teritorija yrat per ma
ža pasiruošti didelėms kauty
nėms. Reikalinga persimesti 

pasisekimo. Jei naciai — san 
tarvei priseitų trauktis iš ka
ro fronto. 

Švedija tai gerai žino ir ji 
gyvfeną didelę baimę. J i pa
geidautų, kad gausinga san
tarvės kariuomenė atplūstų. 
Tokiam atsitikime švedams 
būtų vilties atsiginti nacių. 
Santarvė ateitų ir po karo 
kraštą apleistų. Bet jei įsi-
rioglytų naciai, arba bolševi
kai, jie tenai susivytų lizdus 
ir visados pasiliktų. 

NATCHEZ, Miss., bal. 24. 
— Vakar vakarą čia negrų 
bendruomenėje įvyko baisi ir 
šiurpi nelaimė. 

Ruimingąjį! mediniam pas
tate (buvusiam maldnamy) 
su vienomis durimis ir su 
užkaltais lentomis langais Su 
rengti šokiai. 

Susirinko apie 303 negrų 
^vyrų ir moterų. Tarp jų buvo 
žymi dalis vadų ir profesiona 
lų. Grojo iš Chicago atvykęs 
žinomas Barnes negrų orkes
tras. Vidus pastato buvo išde 
koruotas spalvuotais popie
riais ir dar samanomis. 

ju 

KOMUNISTĮĮ VEIKU 
NEW YORKO MIESTE 

WASHINGTON, bal. 23. -
Dies komitetas šiandien ap-
klausinėjo Thomas Humphrey 
O'Shea, buvusį New Yorko 

daugumas vargiai išliks g y v i . . ™ ^ 0 5 * 1 ™ 1 * C i n k e l i ų 
Medinio pastato vidų bema l ^ " į n i n k ą . Jis komitetui pa-

tant liepsnos prarijo. " * * k&d Š i a n d i e n k o m u n i s " 
Tv m.- i * t a i New Yorke tiek Jsijralėie. 
Is Chieagos negrų orkestro j . . . . . , ' , ^ 1CJC» 

15 narių žuvo 9, tarp jų ir 
pats orkestro vada's Barnes. 

Kalbama, kad gaisras kilo 
iš pamesto degančio cigareto. 

Kilus gaisrui į nelaimės 
vietą tarp pirmųjų nuvyko 
du katalikų kunigai W. Mul-
roney ir E. Doherty. 

Jie šiandien pasakoja, kad 
patarnavimus galėję teikti 

kad jie gali suparaližiuoti vi
są transporto sistemą. 

Sakė, kad komunistų domi
nuojama Transport Union tu 
ri suorganizavusi vadinamus 
šaudymų klubus ir praktikuo
jasi šaudyme. 

Pakviestas apklausinėti ko
munistų partijos vadas An-
drew Rudolph Onda iš Cleve-
lando. Su juo buvo jo advoka-

LONDONAS. — Britų la
kūnai sėkmingai puolė Vokie
tijos penkis airportus, tarp 
kurių ir žinomą Sylt saloje 
airportą. 

Puolant Sylt salos airportą 
nuskandinta du patruliniai 
nacių laivai. 

Britų ir prancūzų kariuo
menė Švedijoje paėmė Sto-
ren, pietrytų link nuo Trond-
heim. 

Narviko pakrantėse britai 
sugavo du nacių laivus su 
provizija. 
VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI 

BERLYNAS. — Vokiečių 
kariuomenė Švedijoje iš bri
tų atėmė Steinkjer — už 60 

tik išsivadavusiems sužeistie- tas. Klausiamas jis pirmiau 
šokių laiku staiga kilo gai ms. Į liepsnojantį vidų nieku! pašnabždėdavo su advokatu 

sras. Akimirksny užsiliepsno
jo visos dekoracijos pasie
niais. 

Susirinkusieji puolėsi prie 
vienatinių durų, kurios daly
viais užsigrūdo. 

Nedaugeliui teko išsivaduo
ti. 247 asmenys žuvo liepsno
se. Keliolika sunkiai sužeistų 

būdu nebuvo galima įeiti. 0 / l r t l k P° a t s a k ^ a r b * k l a " s i 

viduje girdėjosi tik baisiausi m a n e i S § , taip kaip kiti ko-
kliksmai. Durys žmonėmis už munistai, kurie dėl to patrau 
sikimšusios. Jų nuomone, žu-įKU teisman, 
vusiųjų skaičius sieksiąs iki 0 n d a , P r i t a r ę s s u advoka-
250 asmenų. ,.'*• atsisakė išduoti kiti, ko-

xv . , . . . T . munistų vardus tuo pagrindu, 
Išsivadavusieji pasakoja,- . .. .. , . . , , 

. _ , .. . i-* v • kad jie gali netekti darbų. 
kad kilęs gaisras praphto zai bo greičiu. 

Kariniai specialistai yra mylių šiaurrytų link nuo 
nuomonės, kuri pusė pirmiau Trondheim. Tas įvyko po 
įsiverš Svedijon ir tenai už
ims svarbias pozicijas, ta pu
sė ir laimės Skandinavijoje. 

Yra žinių, kad Vokietija 
turi paruošusi kariuomenę įsi 
veržti Svedijon. Jai yra arti 
iš Danijos. Jei tas įvyktų, san 
tarvė susilauktų neatkeliamą 
smūgį. 

I š visų visam pasauly lei- BUCUOS PRIEŽIŪROJE 
dziamų knygų šv. Rastas yra 
"ibest seller" knyga. Dalys 
Sv. Rašto yra spausdinamos 
net 1,039 kalbomis. Praeitais 
metais dar išverstas į 18 kitų 
kalbų. 

Lietuviai laisvamaniai suo-
pia, kad šv. Raštas 

BRITAI IR PRANCŪZAI ATLANKĖ PREZIDENTĄ 

OSLO, Norvegija, bal. 24. 
— Šiame mieste esantiems 
britams ir prancūzams civi
liniams įsakyta gauti vadina
mus kontrolės ženklus ir būti 
nuolatinėje vokiečių policijos 
priežiūroje. Nė vienam šių 

4'pasakų*' rinkinys. Tik pa-l svetimšalių neleidžiama apr 
galvokit: milijonai žmoniųl l e i s t i « " • * * 
" d r a m i " — tiki "pasakoms" , j ~ ~ 
tik lietuviai laisvamaniai nuo' VOKIEČIŲ ATSTOVAS 

WARM SPRINGS, Ga., 

bal. 24. — Kanados premjeras 
W. L. MacKenzie King čia 
atlankė prez. Roo'seveltą. 

yra 

smarkaus mūšio. Britai atsi
meta. 

Vokiečiai paėmė Koppang 
— už 50 mylių šiaurių link 
nuo Hamar. 

Stavanger rajone vokiečiai 
apsupo ir išginklavo du nor
vegų pulku's. 

Vokiečių lakūnai puolė bri 
tų laivus Mamsos fjorde. Vie 
nas britų naikintuvas suga
dintas. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 

arklo ir kaimenės atvykę į 
Ameriką, daugelis net Šv. 
Rašto nematę,, neskaitę, tiki, 
kad tai "pasakos" . 

PRANCŪZIJAI REIKA
LINGI DARBININKAI 

PARYŽIUS, bal. 24. — 
Prancūzijos vyriausybė iš sa-

ITALIJAI BERLYNE 

BERLYNAS, bal. 24. — 
Berlynan atvyko vokiečių am 
basadorius Italijai Macken-
sen. Sakoma, grįžęs trumpam 
" vizitui* \ 

ŠVEDIJA UŽTRAUKIA 
VIDAUS PASKOLĄ 

vo kolonijų šiemet parsitrau-j STOKHOLMAS, bal. 24. —-
kia daugiau kaip 100,000 darj Švedijos vyriausybė užtrau- jau baigti iki upės vidurio. 

IR LUXEMBURGAS 
PASIRUOŠIA GINTIS 
LUXEMBURGAS, bal. 24. <pdų — vokiečių teritorijoje, 

— Mažoji Luxemburgo kuni
gaikštija, kuri y r a įsismigu-
si tarpe Vokietijos, Belgijos 
ir Prancūzijos sienų, pagaliau 

sutraukta gausinga vokiečių 
kariuomenė. 

Luxemburgo autoritetai tad 
imasi saugumo priemonių. 

pajuto tikrąjį karo pavojų ir, Vokiečių statomų tiltų priešą 

VISI VOKIEČIAI TURI 
BŪT SUTRIUŠKINTI 

LONDONAS, bal. 24. — St. 
George Karališkos draugijos 
susirinkime buvęs britų admi
raliteto tpirmasis lordas Al-
fred Duff Cooper pareiškė, 
kad santarvės valstybėms rei 
kia užsimoti ir sutriuškinti 
visus vokiečius, bet ne vieną 
nacių grupę, kuri Vokietiją 
apvaldė. 

Cooper nurodė, kad greti
mų Vokietijai mažųjų valsty
bių užgrobimas nėra vieno 
kurio žmogaus atlikta pikta
darybė, bet tai visų vokiečių 
darbas. 

Juk Hitleris ne vieną kar
tą patsai yra pasakęs, kad jo 
žygius remia visi vokiečiai. 
Reikia pripažinti, sakė Coo
per, kad tie jo žodžiai yra tij-

VOKIEČIAI PASIRYŽĘ 
IŠNAIKINTI BRITUS 

BERLYNAS, bal. 24. — 
Vyriausioji vokiečių karo va
dovybė iškelia aikštėn pada
riusi planus britus ir prancū
zus Norvegijoje apsuipti ir 
juos sunaikinti. 

Tuo tikslu vokiečių kariuo 
menė bando britų ir prancūzų 
pajėgas įtraukti į spąstus, lei
džiant joms vietomis veržtis 
vis arčiau Oslo link iš centri
nės Norvegijos. Mažiausias ^ ^ 5 ? ? 2_̂  
britų ir prancūzų neapdairu
mas sukels jiems skaudžiau
sią smūgį. 

Vokiečių vadovybė pa-

Daug komunistų su nekomU-
nistais darbininkais dirba vi 
sur fabrikuose ir rastinėse. 

•Tačiau nieku būdu nepasisa
ko, kas jie yra. 

Ar Ondai gresia teismas dėl 
jo neatsakymo į komiteto na
rių statomus klausimus, dar 
nepaaiškėjo. 

VOKIEČIŲ PREKYBOS 
MISIJA ŠVEDIJOJE 

STOKHOLMAS, bal. 24. — 
Čia atvyko vokiečių prekybos 
misija tartis abiejų valstybių 
prekybos reikalais. 

NACIŲ LĖKTUVŲ 

LONDONAS, bal. 24. — 
Britai praneša, kad pereitą 
savaitę numušta 20 vokiečių 

reiškia, kad britams ir prancū lėktuvų. 
zams nebus leista persivožti . 
Svedijon ir tenai užimti pozd-j tfACIŲ TRANSPORTAI 
cijas. Bet jei kokiu nors bū-" APLEIDO UOSTUS 
du priešas paneigtų Švedijos] PARYŽIUS, bal. 24. — 

kri ir jis žino, ką kalba. Tad1 neutralumą, vokiečiai greiti Gauta žinių, kad nacių trans-
ir reikia sutriuškinti ne vien ią pat padarytų. 
kraujageringą ir beskrupuli-
nį Hitlerį, bet ir vokiečius. 

PRANCŪZIJOS KATALI
KAI NETURĖS POROS 
ŠVENČIŲ IŠKILMIŲ 

PARYŽIUS, bal. 24. 

portinių laivų su kariuomene 
flotilė apleido Baltijos jūros 
uostus ir nežinia kur išplau-SUSPENDUOTAS PAŠTO 

SIUNTIMAS Į NORVEGIJĄ J kė. Čia spėjama, rasi, į Švedi
ją. Iš Hitlerio visko galima 

WASHINGTON, bal. 24. 
Paštų departamentas paskel
bė, kad suspenduojamas iš A-
merikos laiškų siuntimas 

tikėtis. 

pradėjo rimtai ruoštis ginti 
savo neutralumą. 

Nuo Vokietijos vienam šo
ne kunigaikštija, atskiria 
Moselle upė. Pastebėta, vokie 
čiai skersai šios upės stato 
net trylika tiltų. Kai kurie 

bininkų, kurie užims pašauk- kia vidaus paskolą 115 mili-
tų kareiviauti prancūzų vie-^ jonų dol. sumoje šalies sau 
tas fabrikuose ir žemės ūkyje, guma reikalams. 

Per upę matosi vokiečių ka
reivių bruzdėjimai. Sužinota, 
kad tarp Moselle ir Sauer u-

kyje luxemburgiečiai susime
tė įsitaisyti konkretinius kul
kosvaidžių lizdus ir tankams 
užtvarus. 

Seniau Luxemburgas tikė^ 
josi, kad karas jo neištiksiąs, 
kad nė viena kurios pusės ar 
mijos jos nekliudysianti. 
Bet šiandien yra kitaip. Vo
kiečių kariuomenė gali įsiver 
žti. 

Darbo ministerija paskelbė,! Norvegiją, kuri atkirsta nuo 
kad šiemet visam krašte ne- pasaulio 
bus nutraukti darbai Į Dangų Į Daniją dar siunčiami laiš-
Žengimo ir Sekminių antro- kai per Italiją ir Vokietiją. 
šios dienos šventėmis, kurios 
kas metai iškilmingai šven
čiamos. •i 

MAŽINS KIAUŠINIŲ IR 
MĖSOS EKSPORTĄ 

ŽYDAI Į PIETŲ 
AMERIKĄ 

GENOA, Italija, bal. 24. — mėsos ir paukštienos ekspor 
Daugiau kaip 500 žydų išvy< tą. Stambiausias eksportas bu 

BELGRADAS, bal. 24. — 
Jugoslavijos vyriausybė nus- , 
•prendė uždaryti kiaušinių, 

PARYŽIUS, bal. 24. — 
Mėsos sumažinimui prancūzų 
vyriausybė nusprendė Čia a-
tidaryti keletą valdiškų mėsos 
parduotuvių. 

LONDONAS, bal. 24. — 
Britų darbo partija pasiryžo 
kovoti prieš žodžio laisvės 
varžymus. 

ko į Pietų Ameriką laimės 
ieškoti, ramų sau gyvenimą 
rasti. 

vo į Vokietiją. 

ORAS 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 6:42. 

CHICAGO SRITIS. — Nu
matoma giedra ir šalta. 

Saulė teka 4:54, leidžiasi 

\ 
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Sveikiname brangųjį Svečią! 

Bendradarbiams ir korest ^ndentams raštų negažma, 
jei neprašėm a tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
ir trumpinti via u* prisiųstus raštus Ir ypač korespou-
dencija* suli* savo ouoiutros. Koresponduotų prašo ra-
lyti trumpai tr aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle) , 
paliekant didelius tarpus pa taisymams, vengiant pole
mikas ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencija* 
laikraštin nededamos. 

Skelbimų kaiaos prisiunčiamos pareikalavus. 
Entered as Second-Class Maticr Marčia 31, 1S»J 6, at 

Cbicago, Illinois Under tlie Act of Mareli S. W7». 

Pastaruoju laiku vis daugiau bals? tenka 
girdėti apie Europos tautų federaciją arba 
apie planą įsteigti Jungtines Europos Val
stybes, - y 

Ypač dagiai ta klausime ima kelti pran
cūzų rašytojai. 

Ana dieną Jacąues Maritain, vienas iš žy
miųjų prancūzų filosofų, išleido sdprų atsi
šaukimą steigti Europos tautų federaciją. 

i i s rašytojas daug ką nustebino pasisaky
damas prieš Vokietijos suskaldymą, nes vo
kiečių sutriuškinimas Europos tarptautines 
situacijos nepataisysiąs. 

Vietoje to Jacąues Maritain siūlo sufede-
ruoti visas Europos valstybes, į tą federaci
ją lygiomis teisėmis ir pareigomis įbraukti 
ir Vokietiją. 

Nėra abejcnės, kad p. Maritain ir kitų 
planas sufederuoti valstybes yra geras ir 
tikrai idealus. Tačiau, atsižvelgiant į dabar
tines Europos tautų ir valstybių gyvenimo 
sąlygas, negreit tas planas bus galima pra
dėti vykdyti. 

Kaso Kun. dr. K. Matulaitis, MIC. 

Roosevelto Ambasadorius 
Vatikanui 

(Tęsinys) \ tus naujai susikūrusios Ame-
Kaip atsimename, tuo tar- rikos Valstybių laivynui An 

pu vyko Čekoslovakijos ardy-Į conoje ir Vecchia. 
mo darbas, jos. pavergimas.1 1797 m. J. A. Valstybės pa-
Pavymuį Lietuva neteko Klai-' skyrė pirmąjį savo konsulų 
pėdos. Albanija neteko nepri-' prie Šv. Sosto Joną B. Sar-
klausomybes. Karo gandai, it| torį. Atras iš eilės konsulą 
juodos šmėklos, gązdino tau- buvo Feliksas Cicognani. 
tas. Vokietija ima reikalauta Tarp 1797 m. ir 11848 m. J. 
Dancigo kontrolės, sau kelio A. Valstybes atstovavo Ro-
skersai "Lenkų Karidorių". moję konsulai. Jų tarpe buvo 
Lenkija 'su tuomi nesutiko,'' garsū's vyrai, k. a.. Jurgis W. 
pasiryžo priešintis. Prasidėjo1 Green, N. Browne, W. C. San- t i e « u s organizuotis į tymą, 
karas, nors jį stengėsi sulai-' ders, E d e Glenvorth, W. D.' k u n s b ū t u " k a l P pmnaeilė 
kyti Popiežius"'ir Preziden-i Howells, W. J. Stilhnan, Ed. i , u t b o l ° komanda.' Mat, jau 

Po Sviete Pasidairius i F a ^ M išaiškina, kad įietu-
I viski balšavikai tik namie ne-

Chicapo, IIL — Ateinančių sisarmatija savo vardo. Kai 
vasarą čia bus SLA. seimas,j- reikia, taip sakant, išeiti į 
į kurį suvažiuos apie porą ; s v i e t 4 ) t a i v i 6 U o m e ' t p r i s i d e n . 
šimtų lietuvių. Sandariečių po g i a k o k i a n o r g g k a r a ^ k m l 

perą agituoja lietuviškus tau- nieks nematytų ir nežinotų, 
kuo ištikrųjų jie yra. 

J. E. Vyskupas Petras BūCys, Marijonų 
Kongregacijos vyriausias vadas, šiandien 
išlies iš laivo Ne\v Yorko uoste ir tuoj 
vyks į Marianapolio Kolegiją pas gerb. 
Vvo\-ineijolą kun. dr. J. Navicką. Chica-
gon porai dienu atvyks gegužė's mėn. pra
džioje. Sveikiname garbingąjį Svečią, lai
mingai pasiekusį Dėdės Šamo žemę! 

tas Rocseveltas rr Belgijos su C. Cushman, D. M. Arm 

Išrodo, kad ir Švedija bus įtraukta į karą. 
Ir jai Vokietija stato reikalavimus, kuriuos 
ji nenorės išpildyti. Švedams reiks gintis. 
Santarvininkai (anglai ir prancūzai/ yra pa
žadėję jiems pagalbą. Taigi, visos Skandina
vijos valstybes, per visą Pasaulinį Karą p a 
jėgusios išlaikyti neutralumą, dabar įtrau 
Mamos į karą. 

* 

Aukščiausiojo Jungtinių Valstybių Teismo 
vyriausias teisėjas Hughes jau sulaukė 78 
me,ų amžiaus. Nežiūrint savo amžiaus, jisai 
yra veiklus ir savo pareigose ir visuomenes 
gyvenime. Tai yra patyręs, gabus ir darbš
tus vyras. 

Kankinys 
Kanki»ys yra toks žmogus, kuris pagul

do savo gyvybę už tikėjimą, įsitikinimus ar 
siekiama tikslą. 

Kankiniu reikia vadinti ir Dr. Thomas 
T. A. Groover iš Vašingtono, kuris mirė pra
ėjusį sekmadienį. 

Prieš* dvidešimtį metų jis buvo perspėtas, 
kad jei jisai tęs savo darbą ir tyrinėjimą 
prie Xrray, jo amžius nebus ilgas. Bet jis to 
nepaisė: Jam rūpėjo dirbti, gerinti, išrasti, 
kad žmonės galėtų jo darbu naudotis ir il
gimi savo gyvenimą. 

Dr. Groover, daug metų gydydamas ligo
nius, sergančius vėžio liga, pats t a liga už
sikrėtė ir nuo jos mirė. Jis savo gyvybę pa
aukojo kitų gerovei. 

Tokių pasišventėlių dėka pasaulis daro 
progresą ir laimi. 

APŽVALGA 

Olandija karaliai. Vokietija 
užėmė Dancigą rugsėjo 1 d. 
ir į keturias savaites ji visiš
kai pavergė Lenkiją, pasida
linus jos buvusias žemes su 
Sovietų Rusija rugsėjo 29 d. 
sutartimi. 

Anglija ir Prancūzija, ne-
pakęsdamos Vokietijos Vy
riausybės Sutarčių nesilaiky
mo ir vedamo Lenkijoe karo. 
rūgs. 3 d* paskelbė, jog jos 
esančios kare su Vokietija, 
kol nebūsiąs pašalintas iš val
džios Adolfas Hitleris ir jo 
sukurtoji nacių- vyriausybė. 
Taip prasidėjo'^antrasis did
žiulis Europos karas. 

Tuo tarpu greta didžiųjų 
(pasaulio valdovų ir -nuo jų. 
nepriklausomai iškyla Popie
žiaus Pijaus XII asmuo. Ji
sai šaukia tautas į taiką. 'Ga
lop jis skelbia garbingos tai 

?trong. 
Legacijos įkūrimas 

— Kas tamstai, nė pažįsta-
yra žinoma, kad tame tautie-Į m ų nematai, ar pažinti neno-
čių suvažiavime būsią visokių r į | 
liežuviais ir net rankom rung-' _ Atleisk, aš blogai matau. 
tynių, o sandariečių tymas iki 

Popiežiaus Pijaus I X vieš- £ ~ bUvo~ pats "prašiausias, 
patavimo pradžioje, balandžio ^ 
1 d. 1848 metais Jungtinės A-
merikos Valstybės įkūrė prie 
šv. Sosto savo Legaciją. Pir
mas Amerikos įgal. Minrsteris 
buvo Jokūbas L. Martin Tuo 
laiku J. A. V. Prezidentas 
buvo Jokūbas K. Polk. 

Be pertraukos per dvide
šimtį metų Jungtinės Ameri
kos Valstybės turėjo savo įga
liotą Ministerį prie Šventojo 
Sosto. t 

Diplomatiniai santykiai 
pasiliauja 

BrooklyiL, N. Y. — Nese
niai čia lietuviški balšavikai 
buvo surengę debatus tema; 
"Rusijos bolševikų valdžia y-
ra imperialistinė valdžia." Dis 
kusi jose dalyvavo kas tik no
rėjo. Po debatų nubalsuota, 
kad Rusijos balšavikų valdžia, 
šiur, yra imperialistinė val
džia. '•-

kos pagrindus, tikinčiuosius' Ja Romoje^ oficialiai paliovė 

Gerai, Bet, 

Ir Jie Domisi 
" X X Amž." rašo, kad vienas Anglijos sa

vaitraštis '"Sunday Express" prieš keletą, 
mėnesių įsidėjo paveikslą vaizduojantį gam
tos prajovą — labai keistai išaugusį medį. 
kurio kelmas panašus į aukštelnyką gulint/ 
žmogų, o keturšakis kamienas primenanti* 
į viršų iškeltas rankas ir kojas. Po šiuo (pa
veikslu buvo paaiškinta, kad minimas nepa
prastas medis yra išaugęs Lietuvoje, Vilniu
je, ant grafo Valentino Potcckio kapo. 

Neseniai tas pats anglų savaitraštis vei 
įdėjo grafo Liudviko Pacos škicuotą atvaiz
dą ir greta pavaizduotą antkapį su užrašu. 
**Čia guli Pacas, didis nusidėjėlis". Laikraš
tis čia trumpai sako, jog grafas Pacas yra 
pastatęs daug bažnyčių, daugiausia jų Vil
niuje. 

komitetas, dirbdamas gana daug ir 
sistematikai, iskslia aikštėn priešvalstybi
nių gaivalų veiklą. Ypatingo dėmesio komi
tetas kreipia į komunistų organizacijas. Bet 
kiek tos visos investigacijos padarys prak
tiškos naudos, tikrai sunku yra pasakyti. 

Hera abejonės, kad vyriausybė turi žino.i, 
kas kur darosi, turi priešvalstybinius ele
mentus sudrausti, bet tuo pačiu kartu ji turi 
itttrėti, kad valstybes reikalus taip sutvar
kyti, kad gyventojų socialiniai, ekonominiai 
ir kultūriniai reikalai būtų taip aprūpinti, 
kad ar komunistinis ir jam panašus sąjūdis 
krata nebeturėtų jokios dirvos ir jokio sa
vo veifcmui pagrindo. 

Naudingas Veikalas 
Lietuvos spaudos žiniomis, Latvių žurna 

listas Ludvigas Upeniekas buvo atvykęs į 
Kauną rinkti medžiagą iliustruotam Lietu-
vos-Latvijos-Estijcs suartinimo ir turizmo Valstybių komisijonieriams, 

ragina melstis' už taiką, ieško 
tinkamų priemonių prabilti 
tautų vadams į sąžinę ir į šir
dį. 

Tik karui pasibaigus bus 
galima pilnai sužinoti tas mil
žiniškas Pijaus XII pastan
gas taikai grąžinti. 

Prezidentas Booseveltas su
prato Sv. Tėvo troškimus, į-
vertino jo pastangas ir, pats 
tų pačių tikslų siekdamas, pa
siuntė savo asmeninį ambasa 
dorių prie Šv. Tėvo. 
3. Praeities žinios 

Diplomatiniai santykiai 
tarp Šv. Sosto ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių pasiliovė 
1880 metais ne dėl Šv. Sosto 
kaltės. Buvo šitaip. 

J . A. Valstybių draugiški 
santykiai su &v. Sctetu buvo 
prasidėję 1784 m Gruodžio 1'5 
di. 1784 m. šv. Tėvo nuncijus 
Paryžiuje raštu pranešė J. A. 

CJiicago, Hl. — Balandžio 
14 d., Ashland Auditorium 
įvyko balšavikų parengimas, 
liš lauko pusės buvo padėta 

D-ras L. Fr. Stock s&vo^atokia sainė; "I i t i taaaian Or-
knygoje. " U . S. Ministers toj ganizations Concert and 
the Papai States • rašo: Dance." Pasiteiravus pas kai 

— 1867 m. Amerikos Misi- k u r i u o s balšavikus, dėl ko vie
toj šitokios sainės nebuvo pa
dėta "Balšaviks Concert and 

— Gana gudrauti! Ma
tyt iš tolo pažinai! 

— Tikrai sakau, kad blogai 
matau. Jeigu būčiau iš tolo 
tamstų pamatęs, tai tikrai bū
čiau sprukęs į skersgatvį. 

buvusi, beif; ne doi Popiežiaus 
Vyriausybės kaltės. Kongre
sui patiektoji priežastis nu
traukti Misijai skiriamas 15-
šas buvo klaidingas kaR'.m-
mas, e£ą paliepta Amerikon 
Protesionų bažnyčiai išsikelti 
už Romos miesto sienų. Iš 
tikrųjų gi, tokio įsakymo nė
ra buvę. 

Daug kais Parlamento narių 
nepritarė pasiūlytam veiks 
mui. Jie klausė, ar patinkama
sis argumentas turėsiąs tokios 
pat galios, uždarant Misiją, ir 
Konstantinopolyje ir Ispanijo
je ir jie klausė, ar nėra buvę 
to (ariamojo įsakymo tuo lai
ku, kai kūrėsi Misija. Buvo 
raginama, kad Jungtinės A-

— Atsiprašau, ar aš nega
lėčiau gauti pinigus už puspa
džius,, kuriuos prie tamstos 
batų prikaliau? 

— Bet, gerbiamasis, dar nė
ra atėjusi tamstos eilė. Pir
miau aš turiu užmokėti už 
pačius batus. 

— Mano gyvenimas men
kas; vyras su manimi elgiasi 
kaip su tarnaite. 

— Tai tau visai nėra ko 
skustis. Aš būčiau visai lai
minga, jeigu mano vyras su 
manimi taip elgtūs, kaip jis 
elgiasi su tarnaite • 

—— 

ti Viktoro Emanuelio Vyriau- galėjęs formaliai apleisti Po 
piežiaus Vyriausybę. 

Aišku, tai nebuvo manda-
sybę. 

Tenka apgailestauti, kao 
Jungtinčs Amerikos Valsty
bės, panaikindamos Mi;-iją 
neparouė didesnio švelnumo. 
Teisės atžvilgiu, rašo Seward, 
Kongresas paliko Misiją eg
zistuoti, bet be atlyginimo. 
Popiežiaus Vyriausybei nebu
vo duota paaiškinimo. Ameri
kos Ministeris protestavę?, 
jog jis negalįs pa'sakyti Šv. 

gus pasitraukimas nei garbin
ga šiuo atveju Amerikos di
plomatijai klausinio paba ga. 
Nestebėtina, kad duota Kara
liui suprasti, jog Šv. Tėvas 
jaučiasi įžeistas skubotu it 
nepagrįstu Kongreso veiksmu, 
atsiteisiant nemaloniu ir ne
dėkingu darbu už visada ro
dytą Amerikos Vyriausybei ir 

\ 

Tėvui kad Jungtinės An.eri- Jo s tautoms gerąją valią. 
kos Valstybes atšaukiančios 
savo atstovą dėl tariamos, bet 

Ir ši nelemtoji diplomatine 
būklė tęsiasi iki pat pasku-

klaidingos priežasties, esą Po- v "• 
(Bus daugiau) merikos Valstybės būtų ata- P i e ž i u s atsisakęs leisti Protes-

tinkamai atstovaujamos Ro- Į tonams melstis Romos miestu 
moję, kad suteikus didėliam ribose. 
Amerikiečių skaičiui apsaugų, jg x>^J[tM Bet nebuvo pa-
kurie lankosi tame mie'ste. 

paspartinimo prospektui, kuris bus išleista'.: 
šių metų gegužės mėnesį Rygoje 10,000 eg
zempliorių. Žinios apie Lietuvą bus atspaus 
dintos latviškai ir estiškai, apie Latviją — 
lietuviškai ir estiškai, apie Estiją — lietu
viškai ir latviškai. 92 puslapiuose bus apit 
10 iliustracijų iš visų trijų Pabaltijo kraštų. 
Prospektai bus išdalyti-visai dovanai: Lietu
voje — 4000 egz., Latvijoje — 3000 egz. ir 
Estijoje — 3000 egz. Prospektų leidimą fi
nansuoja Latvijos valstybės ištaigus ir visi 
trijų valstybių didieji kooperatyvai. 

jog Popiežiaus Valstybės Vy
riausybė nutarė atidaryti uos-

—____^ 

"Lietuvos Aid»*', kaip praneša T. P. 
agentūra, padaręs pastabą apie tai, kad nei 
Stalinas nei Molotovas nesveikinęs Hi.leri" 

Džiaugiasi 
_ P. Bukšnaitis "V-bėje" rašo: "Džiauki-

jo gimimo dienoje, kuomet savo laika ta mes Ghicagos chorų Pirmąja Dainų Švente. 
fači« proga Hitleris pasveikinęs Molotovą, kuri įvyko šį sekmadieni. Nėra abejojimų 
Pam norima priduoti ypatingos reikšmės ir kad ji buvo sėkminga ir įspūdinga. 
dėl to tą L. A. pastabą perspausdino šio į Kada turėsime panašią šventę kitose ko 
krašto dienraščiai ir buvo skelbiama per ra- lonijosc, ypač Rytuose? 
***°* Čia ir gi turime daug gerų chorų ir dau£ 

gerų chorvedžių. Reikia tik geros iniciaty 
Danijoj ir Norvegijoj, kurios yra Vokieti-, vos. 

jos nacių uipaltos. yra 25.226 katalikai. Pas- Kas ją paduos f" 
t w r i i l l i B i l 1 »etaas tuose kraštuose grįžimas Į šį klausimą, be abejonės, turi atsakyti 
Katalikų Bažnyčion buv> gymiai padidėjęs, patyi chorai ir jų vadai 

Kas išjuokia, žemina, nieki
na šventus kitiems dalykus, 
tas nesideda neatgailėtinai, 

siųstas ohcialus raštas Karą- J į s k e r p a ^ sp8LrnUs i r 

liui, jog atšaukiamas Miiiis-Į gtuinia ją žemyn į purvyną, 
teris, kad tuo būdu įrs bū<:ųi M. Pečkauskaite 

Jiems priešingoji pusė tvir
tinus, jei Roma neturi mini^-
terio čia, tai J . A. Va:lsrybė^ 
neturi siųsti savo tenai. O ka
dangi Popiežiaus žemės api
ma vien Romų, tam reikalui 
pakaksią turėti Konsulų. 

Aišku, buvo keletas sume-
timų, kurie paveikė Kongre
są, neskirti Misijai lesų. Reli
ginė nuotaika taip pat turėjo' 
savo dalį. Tai rodo Kong»ese; 
pasakytos kalbos. Vidau* po
litinė būklė, kuri kėlė atvi-j 
rus ginčus tarp Prezidento tr] 
Kongreso, irgi prisidėjo ga
lop prie opozicijos Misijai. 

Galutinai, kaip pastebi Ru-
fus King, buvo kilęs didi* pa
lankumas Italų troškimui su
vienyti Italiją. Paliovus di
plomatinius santykius su tuo-
mi, kas pasiliko iš Popiežiaus 
Valstybių, buvo pašalintos j Dgj p o tVynio Oliio upėj, kuris apsėmė Crosley Field, Cin-

Gferb. kun. dr. Kazimieras 
Rėklaitis, Marijonų vienuoli
jos generalinis prokuratorius, 
kuris atvyko į Ameriką, drau
ge su J . E. Vyskupu Būčių, j kliūtys greitu laiku pripąžin- j cinnatį Ov nutraukti žaidimai (Acme fcelephotoį 

n - #** - i * • 



f n 

Ket v irt klieni v 1 «1 %~ * Dmceis a 

MUŠU MOKYKL 
• • - • • » • • • • • • • • • 

». K A S S K A I T O , R A Š O — D U O N O S N E P R A Š O . 
• > - • - • - • • • •-•••-•-•-• • • i • - • ^ • - • - « - • - • • • * • • • • • • - Jc 

LIETUVIŠKOS SESERĮ! 
KONGREGACIJOS STEIGIMO 

I N T O S VYSTYMASIS 
Susipratę Amerikos lietu-: {steigti vienuolyną ir moky-

viai jau devynioliktojo Simt-I kla bendrai lenkams ir lietu-
meeio pabaigoje mate reika- , viams. Ta sumanymą rėmęs 
la s t e ig i lietuviškas pradžios kun. A. Varnagirys. J i s at-
mokyklas prie parapijų. Pa-' spausdino "Lie t . B a l s e " tuo 
rapijose, kur klebonavo ener- reikalu atsišaukimą į jauni-
gin^esni kunįeąi, mokyklos 
jau buvo įsteigtos, bet jos tu
rėjo dau# vargo dėl stokos 

ma. Bet jo svajonė įsteigti 
vienuolyną ir mokyklą būsi
miesiems parapijinių mokyk-

tinkamų mokytojų, ypar gerų \ų mokytojams nepasisekė re-
vaikueių auklėtojų. Ta rp kle- alizuoti. 
bonų kilo mintis įsteigti lie- Taeiau mesta graži mintis 
tuvaiėių seserų kongregaciją, nežuvo, ra<!o atgarsio kituose 
kuri imtųsi vaikučių auklėji- kuniguose. 189o m. atlaiduose 
mo ir mokymo darbo. 

Toji lietuviško jo vienuoly-
Plvmouth, Pa., kur dalvvavo 
kun. A. Burba, P . Abromai-

no steigimo idėja gyviausią tis, J . Kuras , J . Žilinskas, J . 
atbalsį rado pas kun. Anta- Mašiotas, J . Gricius, J . Žeb-
ną Kaupj), kun. M. Šedvydį, rys ir M. Šedvydis, nutarė ne 
kurių sesutės norėjo būtį, vie- atidėliojant steigti seserų kon-
nuolėinis ir ruošėsi mokyto- gregaeiją. Kun. Abromaitis 
javhmii. Taip pat savo gabia pažadėjo vienuolynui dovano-
plunksna tą įlieja, ryškino , ti savo ūkį Baltimorėj, Pa . 
spaudoje kun. A. Milukas. Ki- Bet neatsirado kandidačių ir 
ti klebonai, matydami reikalą tikrų, pasišventusių to suma-
liet. mokyklų, naujiems pla-j nymo vykdytojų, net kun. 
nams pri tardavo, bet po bet Abromaitis savo ūkio neuž-
kokio nepasisekimo nustodavo rašė. 
vilties ir mesdavo apsiimtas 

i 

pareigas 
Kada ir kur kilo sumani/ 

ntas steigti liet. vienuolyną? 
Kun. Dr. J . Končiaus nuo- klas ir kvietė mokytojomis 

mone pirmutinis lietuvių svi*- svetimtautes — Šv. Dvasios 
timo reikalą pradėjęs kelti (prane.) Nazarietes (lenk.), 

Kun. Antanas Milukas, kuris parašė "Žvaigf-.flčje' straip
snį "Nau jas Užmanymas," ir visą laiką rūpinosi lietuvaičių 
vienuolyno steigimu bei paruošimu būsimų parapijinių pra
džios mokyklų miokytojų. Kun. A. Milukas šiemet mini 50 
m. spaudos ir visuomeninio darbo jubiliejų. 

Apsivylimas ir susiskaldymas 
Tuomet klebonai, apsivylę . nizavimo darbe, pri tyrusio ku

to sumanymo realizavimu, 'nigo, kuris taip pat turėtų 
ėmė steigti pradžios moky- įtakos aukštesnėse dvasiškijos 

brolis Augustinas Zajankau- Dominikones (vok.) seseris. 
skas-Zajeo, 1885 m. atvykęs Daugeliui klebonų trūko lie-
iš Krokuvos pranciškonų vie- tuviško susipratinto ir vieny-
nuolyno. J i s dirbęs prie "I<ie bes, todėl ta ip greitai kildavo 
t u v o s " laikraščio i r organi- pasipriešinimo ir skilimo. Be 
zavęs lietuvius. J i s galvojęs to, nebuvo toje srityje, orga-

Jonas Naujokas, kun. 
Motiejus Gustaitis (žynius 
poetas) ir kiti. Tam užmany-

sferose; nebuvo asmens, ku-jmui pri tarimas Lietuvoje ir 
ris mokėtų paruošti tinkamą Šveicarijoj tarp Amerikos lai 
steįgįmo planą, jį pagrįsti , 
ikaip bus finansuojama, išlai
koma, ir visą tai išaiškinti 
Bažnyčios vadams. 

Kazimiera Kaupaite. 

J 

Tuo sumanymu persiėmė 
kun. A. Kaupo sesutė Kazi
miera, kuri į Ameriką atvyko 
1897 m. ir broliukui šeiminin
kavo. J i jau tada ketino sto
ti pas lenkes vienuoles ir ruo
štis tam darbui, bet brolis su
draudė — nepatogu susidėti 
su lenkais. 

1901 m. ji nuvyko į Lietu
vą, o iš ten į Šveicariją, kur 
įstojo Šv. Kryžiaus seserų 
vienuolyne Ingenbohl mieste. 
J i pradėjo ruoštis steigimui 
ir vadovavimui lietuviško vie
nuolyno. Su ja kartu nuvyko 
Magdalena Šedvydžiutė. 

nigų išaukė naują susidomėji
mo bangą ir akciją. 

Šaukiami kunigų seimai. 

Aišku, kun. A. Kaupas ir 
kun. M. Šedvydis kongregaci
jos reikalu labiausiai rūpino
si, nes, jųdviejų sesutės Kazi
miera ir Magdalena tam dar
bui jau ruošėsi Šveicarijoje. 

Juodu išryškino visas 
smulkmenas, kaip, kur ir ko-, 
kiu būdu turi būti steigiama 
liet. seserų kongregacija. 1909 

i 

m. patalpino spaudoje atsi
šaukimą, raginantį sušaukti 
Amerikos lietuvių kunigų vi

suotiną suvažiavimą Pitts-
burghe ir apsvarstyti seserų 
konii". steigimo reikalą. Sei
mas įvyko, suvažiavo 14 ku
nigu. J ie nutarė steigti lietu
višką kongregaciją "Mari jos 
Gvvenimas." Sudarvtas tam 
komitetas iš pirm. kun. M. 
Kriaučiūno, sek. kun. Čepa-
nonio, sek. J . Sutkaičio, ko-
resp. A. Miluko. J ie manė ati
traukti lietuvaites vienuoles 
(apie 30) iš svetimtaučių vie
nuolynų ir sudaryti pagrindą 
liet. vienuolynui. Tačiau kun. 
M. Kriaučiūnas tam steigi 
mui negavo leidimo iš arkiv. 
J . K. Quigley ir visas komite
tas subiro 

1904 m. buvo sušauktas Eli- ' 
zabetli, X. J., antras kun. sei-j 
mas, kuriame kunigai paveda! 
kun. A. Kaupui ir A. Milukui 
prašyti "Mar iae V i t a e " vie
nuolyno viršininkės leisti lie-
tuvaitėms įsteigti atskirą kon 
gregaciją. Nors jie abu nebu
vo tame seime, bet tam su-; 
manymui pr i tarė ir ėmėsi žy 
gių jį realizuoti. 

Kun. A. Kaupas išryškina 
steigimo eigą. 

Kun. A. Kaupas smulkme 
niškai išstudijavo, kaip reik
tų įsteigti ir išlaikyti liet. se-' 
serų kongregaciją. Pirmiausia 
jis pamatė, kad padaryta pa- j 
grindinė klaida, leidžiant se--į 
šerį tam darbui ruoštis Švei
carijoj. J a i išaiškina, kad no
rint Amerikoj mokytojauti, 
reikia pažinti čionykštę moky
mo sistemą, reikia gerai mo
kėti amerikiečiu kalba. Todėl 

*. t. 

ją ir drauges kviečia atvykti 
i kurią nors Amerikos vienuo-
» t. 

lyno kolegiją. 
Antra, gerai išaiškino, kad 

seserų kongregacijos steigimo; 
reikalas yra ne vien kunigų 
— Miluko, Kaupo, Šedvydžio 
— reikalas, bet visos Ameri
kos dvasiškijos ir visuomenės. 
Todėl ta kongregacija turi | 
būti steigiama visų lietuvių 
aukomis, ji pripildoma lietu-1 

vaitėmis kandidatėms, kurios ; 

Kun. Antanas Kaupas, 
a. a. Motinos Mai'ijos-Ka-
zimieros Kaupaitės brolis. 
Greičiausiai jis davė mintį 
Motinai Marijai studijuoti 
pedagogiką, įstoti į vienuo
lyną ir steigti lietuvaičių 
vienuolvna. Jisai sesute 
Mariją finansavo, jai stu
dijuojant Šveicarijoje. Kun. 
A. Kaupas buvo " Draugo v 

steigėjti ir pirmutiniu re
daktoriumi. 

pasiruoštų mokytojavimo dar
bui. 

i 
Kuri. T)r. Antanas 

Staniukynas. 

1904 m. kun. Dr. A.Staniu
kynas, baigęs Romoje ir Je-
ruzolimoje teologijos studijas, 
grįžo į Ameriką ir sustojo 
Mt. Carinei, Pa. parapijoj. 
Kun. Milukas ir Kaupas, į vel
tinę jo kilnią asmenybę ir 
aukštą išsilavinimą, paprašė, 
kad sutiktų imtis seserų kon
gregacijos steigimo. Kunigas 
Staniukynas, turėdamas toje 
srityje žinių, neatsisakė nuo 
prašymo, bet ėmė jį svarstyti. 
Pagaliau 190.") m. balandžio 
mėn. 25 d. pareiškė sutikimą 
pradėti organizavimo darbą. 
Tą žinią su džiaujgjsmu pri
ėmė ne tik kun. Milukas, Kau
pas, Šerdyydis, bet ir lietu
vaitės vienuolės 'Šveicarijoj. 

Ta ip per dvidešimt metų 
(188r)-190r>) brendo kilni idė
ja : turėti lietuvišką sesenj 
kongregaciją, kuri galėtų rū
pintis lietuvių vaikų auklėji
mu ii* švietimu. Tą idėją re
alizavo 1905 metais, gaudami 
pritarimą iš vietos vyskupo 
J . W. Sbanahan steigti pir
mą lietuvaičių vedamą moky 
klą ir rūpintis liet. seserų 
kongregacijos įsteigimu. 

Apie liet. seserų kongrega
cijos steigimo darbą ir jos 
tobulinimą, plėtimą plačiau 

parašysiu kituose "Mūsų Mo
kyklų' puslapiuose. 

A. *SA*. 
v. 

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

Duok Dievui laisvai iš ta
vęs ir iš viso ka turi. 

Helen Johnson, Kansas Ci
ty, Mo., kuri išrinkta Kansas 
P . gražuole. (Acme tcleplioto) 

<? 

Sesuo Cerilė, buvusi Nek. Širdies (Vienuolyno Viršininkė 
ur pirmųjų kazimieriečių seserų auklėtoja, globėja (Scran-
ton. Pa . ) . Sesuo Cerilė yra 80 m. amžiaus, bet dar gyva ir 
dalyvavo a. a. Motinos Marijos laidotuvėse. Dabar ji yra 
fceranton, Pa. Auk. mokyklos vvresniaja. 

''Naujas Užmanymas. 

Tuo tarpu kun. A. Milukas 
vėl išjudino lietuviškos kon- j 
gregacijos steigimo reikalą 
savo straipsniu " Žvaigždės" j 
Nr. 30-33, 1902 m., pavadin-, 
tu "Nau jas Užmanymas ." Tą 
gražų sumanymą persispaus
dino Tilžėje leidžiamas " T ė 
vynės S a r g a s / ' Labai didelį, 
pritarimą toji mintis rado 
t a rp lietuvių inteliisjentų, ypač 
kunigų, tuomet studijuojančių 
Šveicarijoj, Fribourgo univer
sitete. Tuo metu ten studija
vo sie žymūs asmens: a.a. ar
kiv. Ju rg i s Matulevičius, stei-| 
gjejas Lietuvoje Sesterų Varg 

dienių Kongregacijos ir at-j P i r m i e j i fiv. Kazimiero vienuolyno vietos ieškotojai: 
naujintojas Marijonų Vienuo-( k i m A skr ipka, a. a. kun. P. Serafinas ir a. a. kun. dr. 
lijos, kun. Jonas Totoraitis, A. Staniukynas. 

$ ir aukščiau ^ 

LENGVOS SĄLYGOS. 

' . 

* 

Įvairus indeliai, kaip antai mėsa ir 1.1., pasiliks š \ iežiame stovyje, 
lyri ir vešūs, neiuibliiks ir neaps.t rauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

DĖŽĖS, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Del i katesin inkams — 
Kepėjams — (lėlininkams — Degtines Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

K A S T N E R ' S R E F RIG E R A T S 0 N SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 
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PinSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS] 
AUKA 

KAULAS: Jonai, daug gir
džiu kalbant apie auką. Kas 
tat yra ir k^ reiškia auka f 

JONAS: Auka reiškia, ne
žiūrint apinkyhių, duoti ki
tam tą, ką pats myli, ne iš 
prievartos, bet iš* meiles; ne 
tuos daiktus duoti, kurie tau 

Todėl, Ra u lai, kareivio yra 
didele ir brangi auka. Jei jis 
su tikru noru ir pasiaukavi-
mu eis 'savo priedermes, tai 
jis bus pavyzdys tikros au
kos. J. V. S. 

Iš ALRK. Federacijos 
Rttsburgho Apskr. 

nebereikalingi, bet tuos, ku-| V a M y b o s S u s i r i n k i m o 
rie yra tau reikalingi ir nau
dingi. 

RAILAS: Ar gali parody
ti pavyzdžių tokios aukos! 

JONAS: Kad visiems būtų 
aišku, tai štai pavyadis: ka* 
ivivia yra toks pat žmogus, 
kaip ir visi kiti žmones. Jam 
namai yra malonūs, kaip ir 
tau ir man. Jam tėvas, moti
na yra meilūs, kaip tau ir 
man. O dar brangesnis yra 
dalykas, kafcp tau, man, taip 
ir kareivių yra gyvybe. 

RAULAS: Ar kiekvienas 
k treivis privalo aukoti savo 
gyvybę! 

ALRK Feder. Pittsburghc 
apskr. valdyba laike susirin
kimą balandžio 17 d., Dan
gun Žengimo parapijos klebo
nijoje. Išklausyta raportai ko 
misijų ir valdybos narių* ir 
aptarta bėgamieji lietuvių ka 
tai ik u reikalai. 

Atsižvelgiant į jaunimo or
ganizavimo svarba, nutarta į-
vairiais būdais remti Vyčių 
organizavimą Pittsburgho a-
pylinkeje. Kadangi inž. A. Ala 
žeika yra žinomas, kaip© Vy
čių veikėjas ir neseniai su
organizavo &v. Vincento jau-

nuversti negu savo būdą pa
keikti, vieną-kitą ydą išrauti 
Lėtai žmogus kultūrėja išori
niai, bet dar leeiau vidujai 
Tačiau, Dievui padedant, pa 
čiam žmogui padirbėjus, ga 
Įima šiek tiek pakrypti ge-
ron pusėn. 

Sugrįžę prie savo kasdieni
nių darbų, grįžkime ir prie 
parapijos darbo. Darbas pa
rapijos naudai tepasidaro ant
roji mūsų prigimtis. LMrbd<a>-
mi bažnyčiai, dirbame Die* 
vui, dirbame sau ir savo vai
kams, o ne kunigui, kurie j'tų. 
šiandieną, č ia , o ryt ga l i būti 
kažin kur. Neklausykime as
menų, kurie bando pasėti ne
pasitikėjimą tarp parapiJGnty 
ir kunigo, nuolat jo pastJan-
gas kritikuodami. Tai yra vil
kai avies kailyje. Susispieski-

į draugijas, kaip bitelės į 

paskui apskritys. North Side dorą mergaite. Slavinskas, ap- LIETUVIAI DAKTARAI 
lietuvių kolonija galėtų grei- sitaises moterų- drabueiais n ! T i i 0 A N . - ^ — 
tu laiku pasivyti Espleną, jei lošdamas Mirtą Cimčibiraitę 
lietuviai būtų vieningi, bet ' prijuokino žmones. Bendrai, 
bet... Būtų rojus ant žemės j visi lošėjai tinkamai atliko 
jei ta •"'bet" nebūtų. Perdaug savo užduotis. Lošimas vi-
Verkšlenti visgi neapsimoka šiems labai patiko, Inž. A. Ala 

žeika daug pasidarbavo prie 
Geg. 1 d. tuojau «po geguži- lošimo ir tvarkiai vedė vaka-

nių pamaldų bus bandyta su- rą. Taipgi šv. Vincento dai-
organiattoti, a* atgaivinti Vy- nos choras maloniai •skamban
čių kuopa;. M Espleno ketina; čiomis dainomis paįvairino 
atvažiuoti visis štabas susi- vakarą, Matyt, varg. A. Sa-

pat, gey. 5 (t Pusė po trijų, 
S l a v o k ų svetainėje . Reikia, SIL~ 
brusti su laimėjimo knygele 
mis, nes svetainės komisijt 
mažum atsibus iš saldaus mie 
go. 

spiečių, tai mūsų parapija. pa-| y** E L J 

JONAS: Jeigu yr a reika-l nimą į Vyčių kuopą, todėl 
las, tai kiekvienas privalo au
koti savo gyvybę. 

KAULAS: Koks tai gali bū? 
t i reikalas, kad gyvybę auko
t i ! 

JONAS: Aišku kaip diena. 
Kadangi kareivis priima var
dą kareivio, be to dar prisie
kia, kad jis gins savo kraštą 
nuo priešų ir užpuolikų. Ka-

Feder. apskr. valdyba pavedė 
jam ir studentui A. Blažai-
eini vykinti jaunimo organi 
žavimą į Vyčių kuopas, o vė
liau į apskritį. 

Platesniam aptarimui Fed. 
apskr. liečiančių reikalų, nu
statymui pianų ateities veiki
mui ir išrinkimui valdybos, 
nutarta šaukti seimelį gegu 

sidarys viena iš pavyzdingiau 
sių parapijų, Amerikoje, jei Balandžio 18 ė. Šv. Vineen-
k a sumanome ir dirbame, tai t o moterų k lubu suruošė drau 
dirbkime visi. Dabar gi vieni 
dirba, o kiti šaiposi Iš ko jie tovo W™*y s*v<> ^augus-ges 
šaiposi? Patys iš savęs. 

Bai, 21 d. daug North Side 
lietuvių vyko į Es«plen pama
tyti ką Vyčiai ten veikia. Tą 

, vakarą jaunutė Espleno Vyčių1 kėlimui kapitalo* metiniam ban 
T} kuopa suvaidino visai gabiai1 k i e t u L Vakarą suruošė Mlle-

dangi kiekvienam žmogui ra- ž § g m - n ^ Ą ^ ^ ^ 
mybė ir liuosybė yra bran
giausias turtas. Todėl di
džiausias kareivio reikalas y-
ra: palaikyti ramybėje savo 
tėvynę ir liuosybeje savo 
kraštą. 

sidės pamaldomis ir pamoks 
lu Šv. Vincento bažnyčioje 
(J£splen>, 3 valanda popiet. 
Po pamaldų Federacijos sky
rių, parapijų bei organizacijų 
atstovai ir visi lietuviai ka 

komediją " Mirta Čimčibirai-
t e " ir Vyčių choras padaina
vo keletą naujų dainelių. Pa-į Balandžio 21 ė. Sodotietee 
nelė L. S. pirmą sykį palink- *J° bendrai W™ šv. Kom-uni 
smino publiką savo maloniu 
balseliu. Lauksime daugiau ir 
dažniau. Kodėl Espleno Vyčių 
kuopa tarpsta ir trumpu lai
ku visų domę į save kreipia^ 
Mat, čia apsigyveno inžinie-

pratusių vyčiui į pagalbą. La- dauskas nenuilstančiai darbuo 
bai bū/feų, gaila* kad nepavyk-1 jasi su bažnytiniu ir dainos 

choru. Šimeliūtė Marcelė, so-
Mūsų, dftd&rafe " tongo" eia * * * padainavo Iceletą daine

lių. Nors ji pirmą kartą sce
noje pasirodė, bet malonus 
balselis dalyviams patiko ir 
gausiu rankų plojimu reiškė 
jai padėką. Lošimas su dai
nomis buvo tvarkiai suruoš
tas ir svetelių prisirinko pil
nutėlė svetainė. Vyčiai-ės šia
me vakare šauniai ir rimtai 
pasirodė. Po programos daly
viai ėjo į mokyklos svetainę, 
kur buvo parengta užkandis. 
Jaunimas linksminosi: šoko, 
dainavo- iki vėlam laikui. Dar 
giau toitių vakarų. 

Žiūrint į jaunimo veikimą 
ir judėjimą šiame vakare, ro
dėsi, daug noro susispietus į 
organizaciją darbuotis religi
niai tautiniais reikalais. Tad, 
pažinkime jaunimo troškimus 
ir norą, užjauskime ir glaus-
kime jį -prie savęs, o jis, be 
abejo* bus naudingas parapi
jos ir tauto© reikaluose. 

OR. WALTER J. PHILLIPS 
avnvTO.TAU To 0HIRUROA> 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

l — 4 ir 0:30 — 8:30 
'» TMU>RI atitarti 

OR. F. C. MNSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 West Cermak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso Vai. 2 - 4 'j T—» 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Ros teL Canal 0402 

TeL Yards 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadienias: 11 iki 12 

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

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

Telefonas HEMlock 6286 

OR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 VV. Marquette Rd. 
Ofiso valandos: 

10—12 vai. ryto 
„ M ir M vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

Susitari us. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

•143 Soott) Archer Av 

*^***frffh—ĮSU 
*«31 So. Ashland Ave. 

TU Y ARds MM 
ftmadiemais, 1 rseiao».mAo » 

giška vakarėlį IT susikvietę 

Prisirinko p i l s t ė t e svetaine. 
Dalyviai vieni kaairiavo^ kiti 
*'bingo" lože ir vakare labai 
smagiai ir linksmai praleidoi 
Vakaras buvo- ruošiamas su?-

rienė k Snerman, 

jos ir laike mėnesinį susinu 
k ima. 

Balandžio 21 d. įvyko lau
kiamas jaunimo atgaivintai; 
Vyčių kuopęs pirmas vaka

rius' Antanas Mažeika, Vyčiu. r a s : k«me«iij* ir daines. Bu 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M 
3147 S. Haisted St. Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadienius 

Valandos: 3—S P. M. 
1 - 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

DU. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHffiURGA8~ 

4729 So. Ashland Ave. 
2-tros lubos 

CHICAGO, ILU 
TeL MIJDway 8880 

OiPISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 i k • 
vai. po pietų ir nuo T iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. 

RAULAS: O k , gi karei-Į t a J i k a i r i n k s i s . ft yimeKto 

vis ^rauna ui savo pasiauka- niokyklos svetainę^ kur įvyks 
x i m * prakalbos ir svarstymai. Kai 

JONAS: Kiekviena* karei- b § t o j a i s . s e i m e l į p a k v k g t i ^ 
vi. privalo šauti trejopa na- ^ ^ j . U e t w o s a t y y k ę s 

mokytį: ptrmM, ištikimam k i u u g i r v a į t i s į v i e n a g a F e 

kareiviui priklauso garbė, už' ^ ^ h u ^ R K g u s i 
heroišką pasielgimą, už giliy 
ulčją už prakilnią dvasia. Ant 
ras, medžiagiškas aprūpini
mas. Tai reiškia jo duona ir 
apdaras privalo būti aprūpin
ti tiek ilgui, kiek jis gyvena. 
Tas yra tiek Die.vor tiek gam
tos įstatas. Trečias, kiekvie
nas kareivis, kuris sąžiningai 
ir ištvermingai tarnaus, bu's 
netiktai žemišku vainiku ap
vainikuotas, bet amžinu gar
bės vainiku. Nes, Jėzus Kris 
tus pasakė: "Palaimintas, kas 
išlaikys iki galo: nes jų yra 
d a n g a u s karalyste*' . 

vienymo centro valdybos na
rių. 

Fed. P-gho Apskr.. rai£ 

North Side 
Prabėgo įspūdingos, nors ir 

šaltokos, šv. Velykos. Prabė
go mūsų gražieji atlaidai. Pa
liko mūsų širdyse daug paki
lių jausmų, gražių pasiryži
mų, daug dvasines stiprybes 
ir atgijimo. Sugrįžome prie 
savo kasdieninių darbų ir rū
pesčių. Mažum, tie mūsų dar
bai bus našesni, nuoširdesni 
ir artimui palankesnL Telydi 
mūsų žingsniui Dievo ir arti
mo meile — kalnus nuversi
me ir nepavargsime. Pažvel
kim savo sielos gelmesnar kiek 
ten surasime "pavydėl io" ir 
kitų nešvarių paukštukų, no
ro save aukštinti, kita paže
minti ir šimtus veidmainystes 

«rūšų-rūšelių. Lengviau kalnus 

didelis prietelius ir organizac 
torius, čia gyvena jau 35 me
tai Vyčiams palankus klebo
nas mandagus kun. Vaišno
ras, čia darbuojas visuomet 
pasiryžęs Vyčiams padėti var
gonininkas Aleksandras Sa
dauskas. Na, čia turima net 
porą, 'svetainių, kur Vyčiai ga
li pasireikšti ir išplėtoti savo 
veikimų. Kur aukščiau pami
nėti daviniai randasi, ten ne 
tik Vyčiai, bet ir kitos drau
gijos auga, tarpsta ir vienin
gai darbuojasi. Čia ir lietu
vybei pavojų mažiau, kaip ki
tur. Žinoma į vieną, dienų pa
našios idealios kolonijos ne
galima sukurti. Kas žino Es
pleno bei McKeesRocks kolo
nijos lietuvių istoriją, tas ži
no, kad ir ši kolonija turėjo 
•savo kryžiaus kelius i r tie 
kryžiaus keliai dar toii gražu 
rreužtraigti, bet jie parapijai 
ateitį užtikrina. Turiu pasvei
kinti Espleno Vyčius ir jų vai
dus ir palinkėti jiems kuo ge
riausios kloties i r ištvermes. 
Užkreskite Vyčių dvasia ir i-
dealais kaimyninių kolonijų 
jaunimą ir vadus. Jaunimo 
klausimas taptų išrištas nors 
dalinai, jei kiekvienoj parapi
joj įsikurtų Tyčių kuopa, a 

vo atvaidinta "Mirta Cimči-
biraite^. Turinys šios komedi
jos primena laikus, kuomet 
susituokiant žiūrėta į kraičio-
pasogos didumą, o ne į meilę. 
Komedijoje, susitarę prigauna 
tėvelius, kurie nogėjo,, kad jų 
sūnelis vestų didelio kraičio 
merginą. Bet tėveliai, pamar 
tę "Mirtą Čimčibiraitę", per
maino nuomonę, išsižada dide
lio kraičio ir sutinka, kad jų; 
sūnelis vestų neturtingą bet 

Steineriene ir Vlaiciekaus-
kiūte slinkiai darbuojasi ruo
šdamos kortavimo vakarą, ku
ris įvyks balandžio 28 d., 3:30 
popiet, mokyklos svetainėje. 
Vakaras ruošiamas nupirki
mui reikalingų klebonijoje 
daiktų. 

Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas- SEEley 0434, 

leiefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

655H So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tei F ARds 0994 

itas. TeL PLAza 3200 
VALANDOS: 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 •. vak 
Nedčliooia noo 10 iki 12 vai. diea* 
i W XARD8 566? 

DR. FRANK C. KWINN 
HYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pasą) Sutarti. 

s ai Šiomis Hienomis ruošiamės 
sutikti garbingų svečių vys
kupų, kuris, gegužė's 3 d., lan
kydamas šių parapijų, suteik* 
Sutvirtinimo Sakramentų. 

Vietinis 

i 

Akiniai, visokių madų, už |2.4& 
pritaikyti akims, t u pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už ft.Oft Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Narkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph ¥. Budrikę 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pojaiet 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 & Halsted St. 
TeL Yardt 2151 

AKIŲ GYDYTOJAS / 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETI1ICALLY AKIŲ 
LUETl^TS 

Suviri 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių Įtempimą, kas es 
tt priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių įtempimo, n r̂ v uotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren 
gla teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai 
Jas. SpeclalS atyaa atkreiptam* ] 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas Y ARds 187S 

TeL Cicero 1484. 

. DR. S. R, PALUTSIS 
GKDtfTOJAS IR OHIRUiCtfAiT 

Kamp. i5tos Gat. ir 49th Ct 
OFIUU VAtA^DOb: 

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

Res. 16*5 50. DUUI Avenue 
Tei. Cicero 1484. 

_ DR. A. m m 
(Lietuvis) 

(iYDYTOJAb Itt UglKUBaAS 
2500 Wesi 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal sut8;*|. 
Ofiso telefonas .PKOspon 6737 
Namų telefonas Vlitmnia 2421 

DR. P. J . BEINAR 
0TDYTOJAS IK CHIBUAOAB 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Kes. — Yards 395^ 
OFISO VALANDOS: 

4 iki 4 popiet 7 iki y vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutana. 

teL * Aitas 2246 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4045 So. Asriiand Ave. 
aru 47ts Btraet 

VmLt amt V ryto iki a vakari 
OereUOj jiagai sacarų 

Kas n-eturi džiaugsmingos 
vilties kę, nors padaryti tobu
lai, tas netpadaro nieko net 
pusėtinai ir toks žmogus yra 
tinginys ir nesąžiningas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAMAI 
*eą (068 So. Talman A m Offiae Phone Res aad Offfiee 
des. TeL &B07«niU 0617 MKtaptes 1021 0 6 2 & Leavitt I t 
Jffice Tei »TPM^W^ 4948 Vai: ^-* pp. u 7-2 rak. CAMai ffli 

DR. J. J. SIMONAITIS ^ J J ^ ! f ^ -
GYDYTOJAS IB CHLBUE0A8 

•YDYTO,^ » omEUEa^ 2403 w . ^ s t f C h l c a g 0 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero Rytmetiniu 
W. H.fl.jP. 
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGfiAMĮf 10:00 VALANDĄ EYTO 

1480 KIL. 
Merle Lindsten, 19 m. Coe 

Coltege, Cedar Rapids, Ia. stu R A Š T I N E 
dentė išrinkta karaliene Drake | m 2 So , VVesteni Avemte 
Belays, Des Moines, Ia. 

PROspect 4050 

v. t M n t a ^ 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
< AKT N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

Vai. 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir .Nedėlioims 

2423 VV. Marquette Road 

Dfi. STRIKOL'IS 

a \ V E BT 
MA1L, 

I A U P Y K I T PER 
PASTĄ ST. A N T H O N Y ' S 

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

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

4645 So. Ashland A venue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 i k i 4 i r n a o « i k i 8 v a l . fmk 
Nedaliomis pegsl 

Offics TeL YA&ds 4787 

Tai Y ARds M B 
ase.: KBNwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS 1£ CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TeL VOLaima 0036 
tei BEVeriy MM 

VO.: Pirm-, Ketvir., deitad. B iki 8 v. v.; Antr., Trečiad. >iki5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į % U2 PADĖTUS PIMGUSJ 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDEAUSTI IKI $5,000. 
per Federal Savlncs and Loan Lasarasase Oor».f Wasldn«ton, D. a 

Tei 0ANsJ 61ML 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IB 0KIBŪBGA8 

2201 VV. Cermak Road 
falandas j 1—8 poflįet it Z—8 I* •• 

REZIDENCIJA 
6631 S. CaUforafa Ave. 

Ttstfosai SSTsUii IMI 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofi«> •»! . : 1-3 ir &~8XQ P. M, 

Nedeliomis pagal sutarti. 

I 

Tei OANal 0867 
Rea TeL PROspect 601 

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

Bozideneija 0000 So. Artesian Are 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 

f iki 9 vakarj 

\ ) 

j 



I> R X tJ O JL S 

KAS GIRDĖT KITUR 
Gražus Dailės 
Vakaras 

Parapijos vakariene 
Balandžio 21 d. įvyko pa

rapijas metine vakarienėj ku
ri buvo sujungta su Šv. Jur
gio, parapijos globėjo šven-

ROCHKKTKR, N. Y. — Ba
landžio 6 d., Šve. Marijos 
Daigun foninio dr-ja suren- te. Žmonių buvo pilna salė. 
ge vakarą. Sulošta ** Gyveni-1 Po vakarienes klebonas pa-
mo Verpete", kuris labai g^-'dėkojo susirinkusiems, šeimi-
rai išėjo. Xv is profesijonalij ninkėms ir parapijos komite-
artistij geriau ir negalima rei- tui už jo sunkų darbą ir pa^ 
kalauti. Nors tą vakarą kito-, sveikino visus Jurgius ir Jur-
je svetainėje buvo kitas lie- gįenes vardo dienos proga. 
tuvių parengimas, bet žmonių 
prisirinko pilna Šv. Jurgio Vyčių kvartetas, vadovystėj 
parap. sale. 
i 

Vaidinime dalyvavo: Anta
no Bružo, pasiturinčio lietu
vio smuikininko rolėj Pranas 
Samulis, Ievos, jo žmonos — 
Petronėlė PoluLkienė, Petro, 
jų sūnaus — Albinas Remei-
kis, Jurgio Vaitkaus, betur
čio lietuvio — Petras Norke-
liūnas, Magdės, jo žmonos — 

Antosė Spogienė, Agutės, Vai t 
kaus duktės pirmosios žmo
nos — Julė Vilimaite, Jono 

Programą išpildė Kolumbo 

prof. Paul V. Predmore. An
gliškai padainavo keletą dai
nelių, taipgi dainavo solo pat
sai tos grupės vadas. Kolum
bo Vyčių vyrų choras yra gar
sus šioje apylinkėje, tiktai 
gaila, kad tik kvartetas te
galėjo dalyvauti. Vadas žadė
jo ateityje atvesti didesnį dai
nininkų skaičių. 

Dalyvavo Ir Sv. Cecilijos 
choras, vadovaujant Izabelei 
Kovaitei. Padainavo "Oi pa
sakyk " ir " T u ir A š ' \ Dai-

$1.00 — V. Kersevičiite ir A. 
Ualinskas; po 50c — J. Kati
lius, A. Darurkevičius A. Ku- 328.37. 

Viso — $216.60. 
Anksčiau skelbia — $11,-

pris ir F. Sueta; 40c — J. 
Maceina). 

Linden, N. J., Liet. D-jų 
Bendras Kc-mit. surink. Vas. 

Bendrai Vilnijos lietuviams 
— $11,544.97. 

Ši suma perveda Vyriau
siam Komitetui Vilniaus Kr a-

16 minėj., įteikę P. Morozas štui Remti. 

Joie (Big Chief) Chitwood (kairėj), pirmutinis indėnas auto lenktynėse, ir Keily Petilk 
ruošiasi Indianapolio aute lenktynėms. (Acme telephoto) 

džiai ragina visus skaitlingai po išrinktas komandos vedė-1 Vestuves 

Thompsono, amerikono mili- ,navimas buvo gražus ir paten 
jonieriaus — Pranas Rimkus, kino klausytojus. Po progra-
dr. Juozo Kalnaičio, seno Pet- mos buvo šokiai. 
ro draugo — Pranas Beliuke-
vičius, Onos Šimkiūtės, būsi
mos Kalnaičio sužiedotinės — 
Burns, turtingo amerikiečio — 
Ona Skilinskaitė, Prano 
K. Ziotku's, Vinco Bradley, at
stovo nuo Tarptautines Dai
lės Sindikato — A. Paliulio-
nis. 

Veikalo direktoriais buvo: 
p-nia A. Snukis ir John C. 
Morcan. Sekmmgai' "Reikalo 
surengimui darbavosi dr-jos 
pirmininkė S. Zdanienė. 

Minstrel Show 

Bafandžio 14 d., 'Bullheads' 
(Sportininkų) klubas surengė 
minstrel vakarą šv. Jurgio 
parap. salėje. Publikos daly
vavo daug i r visa buvo labai 
patenkinta juoku, vakaru. 

Šv. Jurgio švente 
Balandžio 28 d., 10:30 vai. 

ryto atlaikyta šv. Mišios prie 
įstatyto Švč. Sakramento. Tai 
buvo metinė parapijos globė
jo švente. Mišiose Šv. Jurgio 
dr-ja dalyvavo " in corpore". 

Popiet ir vakare Šv. Jur
gio dr-ja turėjo pasilinksmi
nime ne tiktai savo nariams, 
bet visiems lietuviams. Jauni 
vyrai buvo •priimami į drau
gija be įstojamo mokesčio. 
40 vai. atlaidai 

40 vai. adoracijos atlaidai 
mūsų bažnyčioje bus gegužes 
5, 6 ir 7 dienomis. Per atlai
dus bus svetimų kunigų, ku
rie padės klausyti išpažinčių. 
Pamokslus sakys jaunas ir 
gabus kalbėtojas kun. A. Mor
kūnas, M.I.C. Kunigai nuošir-

dalyvauti pamaldose ir nau
dotis Dievo malonėmis. 

10 Metų 

Balandžio 25 d. sueina Iv-
v 

giai 10 metų nuo to laiko, 
kaip iš mūsų tarpo atsiskyrė 
ir nukeliavo amžinastin šios 
parapijos dvasios vadas a a. 
kun. Juozas Kasakaitis. Jo 
darbai Dievo ir Tėvynes gar
bei yra vi'sų labai gerai žino
mi. Calunavos šv. Mišios ui 
jo sielų bus balandžio 27 d.. 
8 vai. ryto. Parapijonai pra
šomi skaitlingai dalyvauti pa
maldose ir pasimelsti už jo 
sielų. Jis gyvas būdamas mel
dėsi už mus, dabar mūsų vi
sų pareiga pasimelsti už jį. 

Vyturys 

Basebolas 
OMAHA, NEiBR. — Mūsų 

jaunimas suorganizavo base-
bolo žaidėjų komandą. Jau
nuoliai galės ne tik su Chi-
cagos vyčiais, kai pastarieji 
atvažiuoja kas metai rudeny
je, bet taip pat taipo priimti 
į Katalikų Jaunimo Organi
zacija, ir galės žaisti kas sek
madienis. Steponas Bozis ta- remia seselių darbų. 

jas. Juozas Kansleris yra ka
sininkas. Šis jaunikaitis sub
rinko pakankamai pinigų nu
sipirkti drabužius ir kitus dar 
lykus reikalingus žaidimui. 

Pirmas žaidimas buvo ba
landžio 21 d. su Katedros ko
manda ir mūsiškiai gražiai 
pasirodė. 

Mokykla auga 

Skaitome laikraščiuose, kad 
kitos lietuvių parapijos mo
kyklos mažėja vaikų skaičiu
mi. Mū'sų, ačiū Dievui, didė
ja. Pereitų metų turėjome a-
pie šimtų vaikų. Šiais metais 
turime 135 vaikus. Jei ir to
liau taip augs vaikų skaičiu
mi, reikės net mokyklų didin
ti. 

"Card Par ty" 
Seselių labuT ' 

Veiklesnes parapijos mote
rys rengia "card par ty" , ge-
gujes 2 d.., seselių labui. Ge
ros moterėles ne tik p»latina 
tikietus, bet žada atnešti ir 
dovanų. Gerai, kad mes turi
me tokios geros širdies mo
terų, kurios -visokiais būdais 

Girdėjau, kad Feliksai Sma 
linskis susituoks su Pranciš
ka Macaityte. Tai bus pirma 
porele iš vyčių 60 kuopos, ku
ri eis į moterystes luomų. Ir 
Feliksas ir Pranciška gerai 
išauklėti. Su savo šeimomis 
:priklauso prie mūsų parapi
jos. Feliksas turi seselę KazL-
mieriečių vienuolyne. 

Triduum. ir nevena 

Šiais metais ypatingu bū
du apvaikščiosime šventę Šv. 
Antano, kuris yra mūsų para
pijos globėjas. Prelatas Jul. 

— $15.60. 
J . Dabričkas su žm. ir šei

ma, E. Cambridge, Mass. (ne-
turt. Vi.'n. liet. vaikams) — 
$5.00. 

Tėvynės Mylėt. D-jos 11 
kuopa, Baltimore, Md., per P. 
P. Jarų — $10.00. 

I^ong Island Verslo ir Polit. 
Klub., pask. <Vas. 16 minėj, 
pelnų (skiriama Vilniaus liet. 
našlaičiams), prisiuntė Pr. La
pienė, Babylon, N. Y. — $10.-
03. 

Vilniaus Geležiniam Fondui 
Vilniaus Fond., Hartford, 

Conn.? už išplat. Vita. pasus 
ir ženki., prisiuntė J . Leonai-
tis $12.59. 

J. Versackas, Nonvood, 
Mass., aukoja Akc. "Varpo" 
B-vės 2 akcijas. 

Lietuvos Genenlinis Kon
sulatas visiems aukotojams, 
aukų rinkėjams bei šiaip pri
sidėjusiems nuoširdžiai dėko
ja. 

Consulate General of Lith-
uania, 16 West 75tb Street, 

Vau. 16iNew York, N. Y. Brooklyn, N. Y. 
minėj. Labor Lyceum, vas. 25 
d. pelnas (prisiuntė LDS, LD 
LD ir LMS komisijos sekre 
torius j . Dainius) - $20.57. f ^ ^ Velykines 

Lietuvos šelpimo Fondas, J^JetU* 
Lawrence, Mass., surinko, pri-

Tevų Marijonu 

siuntė A. Sna-pauskas — $100. 
(aukojo: ALDLD 37 k. iš ka
sos $2.00, surinko $1.75; Al 
D. Aušros Vartų D-ja $6.51; 
Liet. Tautiš. duonkep. korpor. 

Gegužės 2 — 4, AVestville, 
111. — kun. dr. Kazimieras 
Matulaiti',?. 

Gegužės 5 — 7, Rochester, 
N. Y. — kun. Adomas Mor-

iš kasos $10.00, sur. $5.03; k ū n a s -
Liet. Sūnų D-ja — $1.75; Šv. 
Lauryno D-ja — $7.10; Liet. 
Mot. Pil. Klub. iŠ kasos $10, 
sur. $2.25; SLA 41 k. sur. 

£ Maciejauskas duos ' triduum ' | $ 2 - 9 0 5 š v - Onos M ji. IVįa $3: 
arba trijų dienų rekolekcijas L D $ 1 2 5 k- — $H.65; Liet.,k a s-

Balandžio 26 — 28, Sheboy. 
gan, Wis. — kun. Juozas 
Dambrauskas. 

Gegužes 4 — 12, Frackville, 
Pa. — kun. J. A. Dambraus-

: 

DIENRAŠČIO 

P I R M A S 
"DRAUGO » • 

| PAVASARIO 
-ĮVYKS-

3 
• 

3 

SEKMAD. 
VYTAUTO PARKE 

Balandžio 
A P R I L 28 1 

9 
4 
O 

1 1 5 t h S T R E E T T A R P E 
^ ^ B B I — M S B M S S — — i — — i — 

P U L A S K I R D . 8C C I C E R O A v . 

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

- • i tiktai tebus reikalinga parodyti automobilius laimėji
mo pirkte tikietą. šis automobilius bus leidžiamas 

laimėjimui "DRAUGO" LABOR DAY PIKNIKE, VYTAUTO PARKE 
įėjimui į Daržą 

nuo birželio 2 iki 4 dienai. 
Tėvas augustijonas ves no-

vena nuo birželio 5 iki 13 die
nos anglų kalboje. Mat, šv. 
Antanas yra mylimas ne tik 
Ifėtuyių, bet ir kitų tautų 
žmonių, kurie iš visos Oma-
hos renkasi į mūsų bažnyčią 
per noveną, klauso pamokslų 
ir karštai meldžiasi į šv. An
taną. ^ i 

Papirko namus 

Rimkai papirko dviejų auk
štų namą su groserne prie 33 
ir " T " gatvių. Jie daro gerą 
biznį. Taip put papirko namą 
ir Polinskai prie 32 ir " S " 
St., skersai nuo mūsų bažny
čios. Polinskiene sako: "Tas 
namas arti mūsų bažnyčios 
turi lietuviui priklausyti". 
Polinskiai ir yra geri patri-

i 

jotai ir karšti katalikai. 
I i Vietinis 

Kom. Part. kuopa - - $1.00;I Gtegiižes 6 — 12, Kenosha, 
Liet. Pil. Klub. $10 00; Vas. 
16 min. pelnas $20.80; minėj. t i s-
svetainę davė veltui Liet. Pil. 
Klubais). 

Wis. — kun. dr. K. Matulai-

SKELBK1TES "DRAUGE y* 

Jr 
ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 

PAULINA B A T H S 
RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 

Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
paro kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedą masažus. Pagel-
bčsime jūsų sveikatai VIOUET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

V # 

<F 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New 
Yorke Auky 
Pakvitavimas Nr. 32 

Vilnijos lietuviams 
M. Veiveris, North Grafton, 

Mass. — $0.40. 
Šv. Antano dr-ja, Osceola 

Mills, Pa., per M. Makarevi 
cių — $50.00, 

S. L. A. 7 apskr. suvažiav. 
proga, per A. Galinską, Pitt?-
ton, Pa. — $5.00. (aukojo: po 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo nauji] 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31$t STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 

l Atstovai: 
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 

J? 
J? 

TYPEVVRITERS 
A D D I N G ,M A C H I N J S 

- S M I A l l IIUONTHIY P ^ Y M I N T S -

AU MAKiS 

SOID, RENTED 
AND REPAIRED 
- U M M TtAM-M MiOVMKi-
OUi I IHHTi C»tlT ONI-flM »fW.«*«Mllf MAIAMTM 

. C T A D TYPEWRITER 
* D I M I V COMPANY 

I O I H f C. OOIMLATT 
119 W MADISON ST 

P h o n e D E A R B O R N 8 4 4 4 
ISTIMATiS—| : - 0 i M O N $ T * A T I O N 

Pastovumas— 1 
Tę liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

C 
Si bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininku apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

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

m 
(EISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION 

3236 South Halsted Street 
Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 

& : 

lndSllAt kfekrlpno taupytojo apdrausti 
iki 96,000.00 Federalineje įstaigoje. 

=4- J 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE | 

Žinių Žineles iš 
Marquette Parko 

Šv. Raianeiaus ir Altorių 
Puošimo brolijos rengia vaka
rienę su krutaniais paveik> 
lais balandžio 28 d., 6 v. va
kare, (Jiniimo P. Š. parapijos 
sale j , 68 ir Wa*shtenaw a ve. 
Pelnas parapijos naudai. 

Bus puikiausia vakariene su 
krutaniais paveikslais. Tai bus 
vieni puikiausių paveikslų. 

Bus parodyta paveikslai 
mūsų parapijos tverimcsi pra
džia, kasimai pamatų kai mū
sų gerb. klebonas kun. A. Bal
tutis stovėjo su lopeta prh» 
kasamų pamatų mūsų bažny
čiai, taipogi pamatysite ir 
patys save, jei dalyvavote 
prie pamatų kasimo. Širdin
gai esate kviečiami visi para-
pijonai ir kaimynai. Įžanga 
tiktai 40 centų. 

Visus fiirdingai kviečia — 

Susikurs Lietuviška 
Šeimynėle 

Ateinantj šeštadieni, balan
džio 27 d. Juozas Butkus jau
nas Šv. Kryžiaus parapijos 
rikagietis susituoks su Šalo
me Yasaite, oioeriete 4:30 va
landą popiet. Ta diena jauna 
porelė sudts įžadus 6v. An
tano parapijos bažnyčioje Ci-
ceroj. Liudininkų bus net sep
tynios poros. Atrodo, kad vi
sos vedybų apei^cs bus pri
ruoštos labai iškilmingai. Po
kylis įvyks vakare, Communi-
ty House, 1820 So. 51 st A ve., 
Cicero, III., kur jaunosios tė
vai, Saliamonas Vasaie.iai vai
šins jaunųjų Butkų draugus, u he^]Q ž i n g e i d u s v a k a r a s dinamoji "Mock Convention 

ir susirinkusius sve- j r ^ ^ j naudingam tikslui, Week," kurioje dalyvavo 
2,500 student. Universitete po
puliariausiu kandidatu į pre
zidentus yra Tbomas E. Dew-

ma ir kitokį dalykai. Šį va- ey, kuris laimėjo 1,200 balsų, 
Prez. Roosevteltas ir Vanden
im r <r po 400 . 

, m m jMjfii> . . . . j 

Don't loofc 

OLDER 
th youryears f 

Why be your age? Look younger thcm your years with 
Clairoled hair . . . with hair that u »oft colorful youth-
Bkel Those gray streaks ccm be so thoroughly erased 
with Clairol, the famous Shcanpoo Oil Tint... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions at U TINTS. 
See your hairdress** today and tay: 

^cotu^tcMu 

BOSTON, MASS. — Gerard 
na perbėgdamas 26 mylias per 

Cote, 26 m. iš Verdun, Que. laimėjo Bostono metini marato-
2 vai. 28 min. 28.6 sekundes. (Aeme telepboto) 

Wntm now tor hee booklet and tr— advice on your hair probJera to 
Joaa Clair. President. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. N«w York. N. Y. 

gimines 
eius. Abu Vasaieiai yra labai j h f l t e n t ^ ^ m ū s ų a t s t a t o . 
vaišingi ir linksmo būdo žmo-| mą g o g t i n ę v i l n h l ^ ^ 7 

vai. vak. Labai daili progra-

Sunkiai Serga 
TOWN OF LAK K. 

nes. Be abejojimo, kurie tu
rės laimės dalyvauti jų myli
mos dukrelės vestuvėm, bus 

Komisija v i s i į tenkinti . 
Linkiu gero pasisekimo jau

navedžiams jų vedybiniam gy-

Pe-
venime. Rap. 

karą rengia "Rožių ir Lelijų 
Kliubas" vietos inkorporuo
tas kliubaa Bus prakalbos. 
Kalbės Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis ir kiti. Dailus 
lošimas. Visi dalyvaukime ir 
pagelbėkime mūsij -močiutei 
Lietuvai atstatyti taip nualin
tą Vilnių. Būsiąs 

BUTKUS 
Undertaking Co., inc. 

WUllam A. Pokorny 
| Laisniuotaa Patarnavimas Dieną 

Ir Naktj. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL SI 61 

reita savaitę ūmai smarkiai X8 K o l o n i j o s Ž m o n e s 
susirgo Ona Kasputiene, CT-fatffa P a r a m a 
venanti 7657 So. Sangamon _ ..^ . . 
St. Viena iš darf*ttu narių I Nualintam Vilniui 
Moterų Sąjungos 21 kp. Na-j A t e i n a i l t i sekmadieni, ba-' 
res ir pažįstami prašomi at- ]amWl0 28 d., Apvaizdos Die-' N. U. 
lankyti ligonę. Beje, Ona Kas- y o p^^į^ svetainėje įvyks-! užvakar vakare prasidėjo va-
putienė su savo vyru Antanu ' 
neperseniai tapo garbes rė
mėjai Spaustuvės Mašinos Fo
ndo aukodami $lCO.00. Net iar 
knygutę dviejų dolerių parda
vė. I 

linkime greitai pasveikti 
Onai Kasputienei ir grįžti 
prie veikimo. Narės ir drau-j 
gai malonėkite aplankyti. 

S. J. 

KATALIKIŠKA SPAUDA 
REMKTTE, SKLEISKTTE 

Didžiausią ir nedovanotiną 
klaidą daro tie, kurie sako 
"nėra Dievo". Tš kur jie ži
no, kad nėra? Jie iš puiky
bės taip sako, spėlioja ir kitus 
klaidina. Imkim istoriją. Nie
kas neginčina, kad. Kristus 
gyveno, mirė, buvo nukryžiuo
tas ir iš mirusių prisikėlė. 

Kidneys N u s f 
CleanOuf Acids 

Excess acids, polsons and wastes in your 
blood are removed chiefly by your kidneys. 
Oetting up Nights, Burning Passages, Back-
ache, Swollen Aukles, Nervousness. Rheu-
matic Pains, Dizziness, Circlcs Under Eyes, 
and feeling worn out, often are caused by 
non-organlc and non-systemic Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases. the 
very flrst dose of Cystex goes right to work 
helping the Kidneys flush out cscess acids 
and wastes. And this cleansing, purifying 
Kidney action, in Just a day or so, may eas-
ily make you feel younger, stronger and 
better than in years. A printed guarantee 
wrapped around each package of Cyste* in-
sures an immediate refund of the full cost 
unless you are completely satisfied.You have 
everything to gain and nothing to lose under 
this positlve money back guarantee so get 
Cyste* from your druggist today for only 35c. 

CUTS-BURNS-SCALDS 
thouid be quickly treated to p-*vent bad after-
effecta aa well as relieve pain. Lse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore. t'red feet. At your 
druggist's—money back it not satisfied. For 
free sample write Mosso Laboratories, 215Souib 
L«avitt Street, Chicago. 

CįUICKRELIEFFORFEEr 

Ciėlės Myllutieius.. 
Vestuvėms, Baiikle-
tams, Laiilotu vėuu-
ir JPuošinianiH. 

GĖLININKAS 
4180 AUCHER AVENITE 

Phone LAFayette 5800 

Nemokyti žmones visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo -žinias. ' S.tevens 

GARY, IND. LAIDOTUvTr; DIREKTORIAI 
K E L N E R - P R U Z I N 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

K l a u s y k i t e i n ū s u rad lo p r o g r a m o A n t i t u l i e n i o lr 
Š e š t a d i e n i o ryta is 10 :00 va landą , iš U I I I P s t o t i e s ( 1 4 8 0 k . ) 

Su P o v i l u š a l t i m i e r u . 

H0W TO CLEANSE AND S0OT.HE 

^flKĘD 

•Don'tsufFerfromburn-
ing, s m a r t i n g e y e s . 
M u r i n ę b r i n g s y o u 
guick. amazing reJief. 
Murine's six extra in-
g r e d i e n t s completely 
wash avvay eye irrita-
</on-make your eyes feel 
clean,fresh,alive! Use Murinetwicedaily. 
•Eye strain due todust.driving, glare, elose work, 
moviea, reading, late hours. Murinę wi!l not cor-
rect eye deficieacies. For treatment of organiceye 
disorders, see a competent professional at onec 

YOUR L I L J 
AT ALL DRUG STORES 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
% Just bring out several vari-
eties of Kraf t Cheese Spreada 
and e r a c k e r s . . . and company 
refresnmcnU are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandvvicbes, appet i zers and 
salads, too. Not ice the smart 
new circle-dot design on the 
S w a n k y s w i g g l a s s e s K r a f t 
Spreads come in. * 

PLATINKITE *<DRATJa4, 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge r 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ P A M I N K L Ų J Ū S Ų PASIŽ IŪRĖJ IMUI 

_ 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 
V 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L M N U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D v i 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV f \ 1 MIESTO DALYSE 

J. P. KAVAL (Kavalaoskas), 
naujas pusininkas. Šaukitv^ — 
REPublic 6590. 

VENETIAN MONUMEiNT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy įepulchre Kapinių, 5900 W. l l l th St., 1 bl. j rytus nuo didžiųjų vartų. 

I. J. Zelp 1646 Wost 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 
P. J. Ridikas 
Afbert V. Petkus 
Lacliawicz ir Simai 
J. LfirievicJos 

H834 So. "tVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. VVestern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

S. P. Mažeika 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 K. 108 St. 
Phone PUUman 1270 

4348 So. Califoraia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAEds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Koncertas ir Teatras .Kazimieras Kantautas 
BRIGHTOtf PAKK. — Pa-f Susižeidė Rankę 

rapijos choras, vedamas varg.j a£ELB)08E PAJKK. — Ži 
Justo Kudirkos, sekmadienį,' n o m a s m f l 6 n Marijoau *en-

D R 3 V S S S 

. I-
gegužėa 5-tą, N. P . P. 6v. pa
rapijos svetainėje, rengia kon
certą ir teatrą, panga 40c 

dradarbių 1-mo skyriaus pirm. 
Kazimieras Kantautas aptu
rėjo nelaimę — išsinarino ran-

Choras padainuos daug gra-1 ką, bet ačiū Dievui viskas 
žiu, naujų ir negird&tų dai-' eina į gerąją puse, ranka ge
nų. Mūs parapijos choras, ka
da tik surengia koncertą, pu
blikos neužvilia. J i visados 
būna pilnai patenkinta. Už
tat choro vakarai visados bū-

MILES 

rėja, bet teks gan ilgą laiką 
pavaikščioti be jokio užsiė
mimo. 

A 
Apgailėdami Kazimiero Ka

ntauto nelaimę, linkime, kad 
ma sėkmingi. Tas daug pri-j k u o greičiau pasigydytų ir 
dauso nuo mūsų gabaus mu- v § 1 siotų į m ū s u darbų eiles. 

xiko varg. Justo Kudirkos. 
Taip ir šį sykį bus kas tai ne
paprasto. 

Koncerto programa sufeides 
ia choro, solistu, duetų, kvar
tetų; dalyvaūa^Lietuvos Vy
čių "Dainos" choro artistai 
lošėjai. Bus atlošta labai juo
kinga komedija. 

Taip pat bus duodama do
vanos: pikčiausiam susirauke-
liui ir didžiausiam nuliūde-
liui su ta sąlyga, jei išsilai
kys nesijuokę. 

intish stcgc OII Nbrvit 
fightcncrf. 

Snrish froops tandcd north 
and south of Bodoc to put 

Gcrmon hcld port undcr sicge. 

Attantk Ocean 

Turiu pažymėti, kad K. Kan
tautas, nors ir mažas žmogu^ 
tis, bet darbais didelis. Jisai 
turi galybės draugų ir drau
gių ir kiekviena p*0©8-, kada 
reikia padirbėti, tikrai nuo^ 
širdžiai su savo talkininkais 
pasidarbuoja. Štai ia» šį sykį 
jis pasiėmė apie 30 knygučių 
tikietų, ir pasiryžo visus ge
ruosius prietelius atplaukyti ir 
apdovanoti po knygutę. Aš ti
kiu, kad malonūs geradariai 
neatsisakys padėti talkoje. 

J . K. 

JI 

Bntisli troops fandcd Of 
Unnamcd ports m this section 

to prcparc boscs fbr dnvc 
on Trondhcim and railrood 

ro Swcdish fronhcr, both 
hcld by Gcrmans. 

Gcrmans pushing out from 
Trondhcim, consolidating 
to mcct Bntish offensivc. 

Jaunasis ir Jaunoji 
BRIGHTON PARK. — So-

dalietes ir Šv. Vardo draugi
ja, parodys kaip daug triūso l i n g o g p u b l i k o s i r gįįjįį p a 

ramos. Be abejo taip bus ir 

ti. Marijonų Bendradarbių 35-
to skyriaus pramogos žino
mos iš praeities, kad tik ką 
rengė, visados susilaukė skait-

Šiaures Norvegijos pakraščiai, kur vyksta kovos. (Acme 
telephoto) į ; v !j ̂  j ĖJS£ m ^ j 

Girdit kalbant, kad visi 
mūs biznieriai ir parapijonaij 
atsilankys į vakarą, kad- links neužteks vietos parapijos au-
mai laiką praleistų ir parem
tų chorą ir parapiją. 

Klebonas kun. A. Briška, 
vikarai kun. S. Jonelis ir kun. 
J. Statkus sako, kact šis kon
certas ir teatras turės pasise
kimo. 

Per maža bus vietos. Ne 
vienas pąrapijonas yra pasa
kęs, kad skaitlingai publikai 

ditorijoj. Todėl parapijos ko
mitetas iš anksto pradėjo 
ruošti specialių sėdynių, kad 
kuo daugiausiai sutalpinus 
žmonių. 

-— 

Iš pateikto repertuaro, kuri 
taip nuosekliai ruošia varg. 
Justas Kudirka, koncertas ir 
teatras visus patenkins. 

Dailės Mylėtojas 

West Pullmano 
Naujienos 

Bal. 14 d. įvykęs Šv. Kaz. 
Ak. Reni. 7 skyriaus bankie-
tas šauniai pavyko. Publikos 
buvo pilna parapijos sale. Bu
vo gartii vakarienė' ir labai 
graži programa, kurią išpil
dė parap. mokyklos „vaikučiai, 
Šv. Kazimiero seselių gražiai 
išlavinti. Parengimo (pelnas 

•Šv. Kazimiero vienuolyno n&ū 
dai. 

turi žmogus pereiti, kol apsi 
veda. «K 

Ateikite ir pamatykite šį 
veikalą, jeigu ne, tai pažiū
rėkite, kaip artistai jums fpa-
tinka, jeigu ne, tai kodėl ne
įdomu būtų pažiūrčfc mūsų 
jaunimo vado kun. S. Jonelio 
darbą. 

Asmenys, kurie rodys savo 
gabumus, kiekvienas pritai
kintas pagal savo rolę. Mag
de -— H. Sadauskaite, Dr. Rlai 
mundas — J. Kilkus, Jurgis 
— L. Baranauskas, teta Eci-
dora — V. Kraučiūnaitė, An 
drius — C. Globis, Erama - r 
M. Kasinskas, Policistas — 
V. Ukochas, Clarisa — F. Ba-
lauskaitė, Vladas — L. Gu-
bista, prie šviesų ir kitų sce-, 
nerijų įrengimo J . Vaikutis. 

L. Gritis Šv. Vardo vedė
jas viduose jų parengimuose, 

kurį rengia parapijos choras eina į pagalbą, kad šis veika-

ateinantį sekmadienį. Pama
tysime. Būsiąs 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
Galima gauti: 

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

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Ebbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renducjame susirinka 
mams, par§ms, vestuvėms ir vi 

šokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, I1L 

MODt.RN 

OOMPIETK 

WfKK SUJOJO 
1945 W*st 3 5 * Street 

SO y«r* v 

ADVANCED i'HOViK.KA»'H » 
i.oHfcsv romiau r n s 
PHONE l.AFAYETTE 2813 S 

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČIU 

\^}SJu> 

vadovaujant muz. S. Eailai. 
Bus graži programa, kaip tai: 
vaidinimas, dainos, o po prog
ramos bus šokiai prie geros 
muzikos. 

Visi kviečiami &horo paren
gime dalyvauti ir grįždami iš 
"Draugo" pavasarinio pikni
ko, užsukite į mūsų parapi
jos salę; bus gražu. 

las būtų sėkmingas, nes ns 
išlavino visus veikėjus. 

Tad gi visi sekmadienį, ba
landžio 28 d., mūsų parapijos 
svetainėn. 2-rą, valanda, bus 
vaikams, o vakare 7:30 vi
siems, kurie nori pamatyti 
veikalą, "Jaunasis ir Jauno
j i " , o. t 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 tocr Fcderal Savings and IXMUI Insurance 
Corporation, po ll. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 
Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 

Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

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

JOHN PAKI^Ii, Secrctary 

( 

Bal. 23 d parapijos salėje 
įvyksta gražus parengimai, 

SUTAUPYKIT IKI 5 0 % 
ant visų of iso mašinų i r reikmenų 

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos pavasarinis įpiknikas bus 
gegužes 5' d. Vytauto parke. 
Kaip kas met, taip ir šį kar
tą prie pikniko visu smarku
mu rengiamasi. Piknike bus 
daug įvairumo' Hr malonumo. 
Šokiams grieš gera Phil Pal-
iners orkestrą, tašus iš anks
to užprašome į parap. pikni
ke, ir linksmai laiką praleisti. 

Rap. 
Julu 

Typcwrfters 
Addlng Machines 
Checkwriters 
Folders 

Addressing Machines 
— • • • - • • 

pfctatftng Machines 
Multigraph Machines 
DupHcators 
Multllith 

| PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Paremkime Gražiam 
Tikslui Pramogą 

BRKJHTON PAKK. — Sek
madienį, balandžio 28 d. Ma
rijonų Bendradarbių dr-jos 
35-tas skyrius rengia kauliu
kais žaidimo (bunco party) 
jpfcimogą 2 vai. po pie1?ų Na
vickų namuose, 4538 S. Wash-
tenaw Ave. įžanga maža —J 
35 centai. 0 ką už tai gausi
te. — galybes gražių dovanų,; 
o prie to dar ir "door prf-j 
zes". Ištikrųjų, ar tik ne per, 
daug. Reiks ir man nuvažiuo-

Nepamirškite apžiū
rėti mušu krautuves 
M o d e r n i ą Parodą 
prieš perkant ofiso 
baidos. Nėra jokių 
prievolių. 

d&SL 

Paimsime 

jūsų senas 

mainais 

Mašinos 
gerai per
dirbtos, 
pilnai Ga-
rantuotos 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfe 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rttilrs naujus na
mus ant lengvų, mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio čash imokejimo, aut 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą fe 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir. senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo & iki 20 metų. Reikale kreip
kitės nrte: ! 

\ 

BERTHA PUZAUSKIS 
WH8LESM£ DEAtER + QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Kefrigerated" 

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

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

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

425 NO. LA SALLE STKEET 
Tef. Defaware 4908 

Pruitl Kompanijos Mašmas Vartoja Dienraštis 4Dfaugas5 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WEMi O K I ! US' 

4030 S. Archer Ave., Chkago, IIL 
Phone: VIRginia 1515 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

liKVGVAIS IAMOK£JTMAIM 

Barskis Funni ture House, Inc. 
T O IOMI 0» F U I VlIBinTUIlir BINCn 1IM 

1748-30 W. 47th S L Phone Yards 5069 
X X 



P R Į TT Cf 1 5 ' 
Telegramos 

Miras a. a. Motinai Mari-

Stasio Piežos Kalba 
Per "Draugo" Radio 
Prcgramę Iš WGES jai C. S. C. gauta daug užuo

jautos telegramų. 2ymesnes: Brangūs lietuviai 
čia paduodame: 

I eztend sincere sympathy 
Šią savaitę Amerikos lie

tuviai pergyveno liūdnas va
to Sisters of St. Casimir inj landas — mirimas Motinos 
the death of their disting-j Marijos, įsteigėjos ir pardė 
uished foundress and mother tinęs Šv. Kazimiero Kongre-
general Mother Marija Kau- gacijos. 
pas. May her gTeat soul ne M a n t e k o v a k a r d a l v v a u t i 

at ręst and may God prosper; * i o s e sesVKųų motinėlės laido-
her splendid community. 

George L. Leech, 
Bishop of Harrisburg 

tuvese. Tai buvo liūdnas mo
mentas! Liūdėjo jos sesutes, 
kunigai, žmones, tūkstančiai 
mokyklos vaikučių. Liūdėjo 
jos ir mūsų Chicagos arkivy
skupas, Jo Eksc. Samuelis 

^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ Al Stritch. Jis kalbėjo per pa-
Fnday monnng. May shejreatĮ m a l d a g k o p l y ( , i o j e 

Heartfelt sympathy in the 
death of good Mother Maria. 
Holding services fcr her this 

in peace and may you all be 
consoled by her beautiful cha-
racter and eu eanplary life. / 

Archbishcp Gerkin, 
Santa Fe, New Mexico 

Prašau priimti mano gilią 
užuojauta netekus kongrega
cijos steigėjos ir viršininkės 
Motinos Marijos. 

r 
Žilaplaukis, visų mylimas 

arkivyskupas, pagyre visas 
vienuoles, pagyre darbus ir 
pasišventime Motinos Mari
jos pagyre jos nuopelnus 
dėl Amerikos lietuvių. Taip
gi kalbėjo pralotas Mykolas 
L. Krušas. 

Akyse sesučių matėsi ašaros 
— juk jos nebeteko savo pa-

KetvirtadienU, UL 2\ 1040 

Moe L. Annenbsrg Chicagos teisme prisipažino kaltu pa
jamų mokesnių išsisukinėjimu. (Acme teiephoto) 

Jonas Budrys, l x _. v. 1V. 
- i- . «- * tarėjos, savo nuoširdžios ve-
Generalinis Konsulas , . 

dejos — savo motinos. Jų at
sisveikinimas buvo liūdniau-

Lietuvos Respublikos Prezi
dentas gavęs žinią apie Mo.i-
nos Marijos mirtį reiškia Šv. 
Kazimiero Kongregacijai gi
lia užuojauta. 

Bielskus, 
Kanceliarijos Viršininkas 

šias. 
Dabar Amerikos lietuviai 

meldžiasi už Motiną Mariją. 
Juk jos darbai panašūs į Mo
tinos Cabrini darbus. Gal Ka
talikų Bažnyčia ir Motiną Ma
riją pagerbs — kuomet nors 

It was with extreme regret * *Z*®™ K a d D i e v a S 

that I learned of the passing t a i P duotų!/Tebūna tokia miV 
of your beloved superior Mo- s u m a I d a ! 

ther Maria Kaupas, and I ex- # ] ~ 
tend my heartfelt sympathy; K a i n u o j a $ 3 0 0 , 0 0 0 

Upėj Rastas Kūnas 
Štreator, 111. — Vermilion 

upėj rastas 62 m. Miss Mary 
Schofield, buvusios mokyto
jos kūnas. Miss Schofield din
go kovo 28 d. Tardytojas išne 
še nelaimingo įvykio sprendi
mą. 

Gub. Horneris Dova
nojo Valstijai LincolrM) 
Knygyną 

Illinois State Historical 
knygynas praneša, kad gub. 
Horneris dovanojo savo Lin
coln knygyną. Kolektorių ma
nymu šis Hornerio knygynas 
esąs vienas didžiausių ir ge
riausių knygynų apie Lin-
colną. 

Iki šiol šiuo knygynu tega
lėjo naudotis tik istorikai ir 
biografai. 

. Istorinio knygyno Spring-
fielde knygininkas pareiškė, 
jog Hornerio kolekcijoj yra 
2,000 knygų, 3,700 pamfletų ] dešimtį metų 66 m. Mrs. Til-

ŠIUO 
laiku Chicagos policijos mo-
torciklus norima nudažyt bal
tai, kad policininkai negalėtų 
slapstytis krūmuose ir užkam 
piuose ir tuo būdu ne beuž
kluptų važiuojančių netikėtai. 

PER 

ir 800 programų ir katalogų, 

in your bereavment. 

Your wonderful institution 
stands as a las.ing tribute to 
Mother Maria s glorious work 
in God s service, and while 
I realize the greatness of your 
loss, I do hope that your che-
rished memories of your re-
verend foundress will provide 
some measure of solace. in 
your sorrow. 

Edward J. KeDy, 
Mayor 

Pavogė #8,000 Iš 
Savos Kompanijos 

Chicagos policija sulaikė 40 
metų George P. Granberry, 
dviejų vaikų tėvą, kuris pa
sisavino $8,000 Sp»rague War-
ner and Co. pinigų. Kompani 
joj Granberry ištarnavo aš
tuoneri s metus. 

Išrinkti Teisėję 
Jei Edgar B. Elder, repub-

likonų kandidatas į laisvą Mu 
nicipalio teismo vietą, arba 
George L. Quilici demokratų 
kandidatas, neištrauks savo 
kandidatūros, vieno jų išrin
kimas į teisėjus Chicagos tak
sų mokėtojams kainuos 
$300,000. 

Elder pereitą savaitę suti
ko, kad vieno jų tinkamumą 
laisvai teisėjo vietai spręstų 
Chicago Bar Association. Tuo 
biklu būtų sutaupyta $300,000. 
Demokratai turi 36 vietas. 

Savo kalboje Elder pareiš
kė, jog demokratai iš 37 vie
tų Municipaliam teisme turi 
užėmę trisdešimt šešias vietas. 
Jei jie norį užimti ir 37-ąją 
vietą teisme, tai jie ir būsią 
atsakingi už išleistąsias rin
kimams sumas. 

Besimokindamas 
Važiuoti Suvažinėjo 
Moterį 

George Novak, 22 m., 1460 
Fry St , besimokindamas val
dyti automobilių suvažinėjo 
56 m. Mrs. Mary Switonuska, 
1425 Ada St. Su Novaku bu
vo jo diede Walter Mager. 

įTrys policininkai, kurie ma
te nelaimę, turėjo Novaką vy
tis dvi mylias, kol suėmė. Be
sivejant paleista keletas šū
vių. 

lie Hedberg, našlė, 2441 No. 
Rockwell ir 80 m. Martin So-
hol, 2447 No. Rockwell, naš 

Mokiniai Streikuoja 
Reikšdami protestą del mo

kyklos tarybos atsisakymo at
naujinti Albert E. Rosier, mo 
kyklos superintendento per 10 
metų, kontraktą, Fairmont 
mokyklos 300 mokinių sustrei
kavo. 

Listen to 

PALANOECHS 
YUGOSUV-AMERICM 

RADIO BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your DiaI) 
A n n o u n c e d in Eng l i sh 

Featuring a Program of 

GLASSIGAL AND FOLK MUSIC 

'Kai kada tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas. 

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

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai A ve., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
ir Sekmadieniai 

lys, buvo geri kaimynai ir 
draugai. Iš štai vakar jie 
vedė. 

DU 
banditai sulaikė Lyle LaPoint 
prie 2111 So. St. Louis Ave. 
Suradę pas jį tik $1.10 pri
vertė išsivilkti ir pabėgo nu- daug žmonių. Tai bus nauje-
sinešdami $80 vertės laikrodį Bybė* ir savo aktyvumu ir 

Rengiamės 
Ką gali žinoti... Balandžio 

28 d. gali būti gražiausia pa
vasario diena. Tada visi juo
kai į šalį — mūsų dienraš
čio pirmas piknikas ir Vytau
to Parko atidarymas sutrauka 

ir viršutinius drabužius. programos įvairumu. Atva
žiuokime — įsitikinsime. ILLINOIS 

aukščiausiojo teismo teisėjas 
Paul Farthing pareiškė, jog 
teismo kalėjimuose terminai 
perilgi. Teisėjas kalbėjo Sher 
man viešbuty j Central States ^0,:inia &rei(u Hiku'parduoU At2 

I SauKite: A. Seme/.fs 2225 Soutl 

RHEUMAT1SM 
Pain—Agony Startt T o Leave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for Yon 
Think of It—how thl» old world 

ftoen make prorre*»—now comea a 
pręscription whlch is known to phar* 
«n*cist« as AHenru and w i t h l n « 
? i u

f 7 k « f j e r 7 ° u «t*rt to take thl. 
kmit Hctin* formula pain, agony and 
innammation cauaed by ezcess urio 
»>cid haa started to depart. 
•Allenru does Just what this nottea 
tays it will do—it is guaranteed. You 
Įan get one generous bottle at lead-

i ™£. dr»Pstores everywhere for 85 
S?,- ! . *"?• l f U d o e s n ' t bring the Joy-

I "J" reąuiu you erpect—your money whola heartedly return.d. -""^* 

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

3 namai: 2 bizniavi; geroj vietoj. 

Profaation and Parole Assn. 
pietuose. 

VAGYS 
išsinešė $700 iš United Bro-
therhood of Carpenters and 
Joiners of America, localo 141 
seifo. 

Leavitt Slrot't, tol. CAXal 0945 

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

4118 South Maplewood Avonue 

Atnaujinkite Ir Pagražinkite 
Namu Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Mėty Patyrimo 
Darbas G va rantuotas 

D51 Specialių Salynu 
šaukite Dabar 

COMPLETE FDOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4 799 I 

Skubinkit, Skubinkit! 
GAUTI VARTOTŲ MAŠI

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

Taipgi 100 įvairių kitų 

Mutual Auto Sales 
2654 W. MADISON ST. 

Chicago, Illinois 

PARDAVIMUI LOTAS 
Marąuette Parke, prie 70tos Ir So. 
Talman Ava. Kam reikalingas toka 
lotas, atsišaukite tuojau. Parduosiu 
ptelai. 
4319 So. Campbell Avenuc, ChJcago 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Teatnvėm, Krikštynom .Ir Kito 
fciem Bankletam Suteikiam »** 

tarną rloxa. 
Llnkamaa Patajnavimaa Vlalaui. 

750 W, 31st Streei 
A. A. NORKUS, s»v 

Tel. Victory 9670 

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletu įiairjas: 6-6 kamb. su 2 karu 
graradžiu; pečiais apšildomas. Lotas 
50x125. Kaina $3,650. Randasi ant 
Laflin pat. arti 65tos. 

NORMAN GEVER * CO., Inc. 
0311 South Ashland Avenue 

Tel. Repu'bUc 2030. 

PARDAVIMUI 
Parduodu duonos kepyklą, su namu, 
arba vien tik biznj. Biznis išdirbtas 
per Ugrus metus. Priežastis pardavi
mo — senatvė. 

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ 8 cottagial nuo $1600.00 ir au
kščiau. 

15 bung;alows nuo $3500.00 ir au
kščiau. 

27 dviflačiai nuo $6000.00 Ir au
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 Ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus Ir 
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvu išmokėjimų. Apskfli-
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, dideliu ir mažų netoli Chi-
oagros. Kas ka turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės paa 

C P. RUROMSKJS, 
6921 So. Westcrn Avenue 

Tel. Remiblic S718 
Vakarais Prospect 0176. 

nois, telefonas Calumet 4959 

MARQUETTE P A R K E 
kas apleidžia Chieaga, , <• 1 dienų turi būti parduotas bunpalow 

6832 S. Maplewood Ave.; 5 po 1 
PARDAVIMUI NAK"^S 

Pardavimui 3-fletų namas Bridgre-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lan-

PARDAVIMUI tTKIS 
160 akenj; 90 akerų dirbamos; 11 
budlninkų. Tuščia vieta; parduoda
ma už $63.00 už akera- Jei norite 
mažiau žemgs, galite pirkti 40 arba 
80 akerų. Didelis vasarinis rezortas. 
Gera vieta. Žmogus gali padaryti 
gera gyvenimą, bet aš per senas Ir 
negaliu dirbti. Cash kaina $10.000. 
Mr. John Srhullz. Box 46, Roti t c 1. 

Trons. Miehigan 

PARDAVIMUI NAMAS 
Turime parduoti naujai perdirbtą, 
5 kambarių cottage. Karštu vande
niu apšildomas. Prieinama kaina, 

kambarius. Šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., I 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio. 2 garadžial. ren-
dos j mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisingą pasiūlijlmą., su 
mažu jmok<Mimu. C. P. Stiromskis. 
manager, 6921 S. We8tern Ave., t e l 
Republic 3713. Namu telefonas — 
ProspcH-t 0176 . 

R E N D O N OFISAS 
3243 S. Halsted St. — tinkamai 
profesionalui, grožio salionui, priė
mimo kambariui: apšildomas: Ištai
sysime. Renda $20.00 į mėn., t e l 
RANdolph 3072. 

REIKALINGA MOTERIS 
Reikalinga Inoteris norinti užsi

dirbti ekstra pinigų. Nepaprastas 
Asišaukite 2117 West 23rd Street Pasnilijimas. l e n g v a s darbas. N5ra 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušeliu $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wh oi e sale 

4707 So. 
halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Chicago 
PARDAVIMTJI ©KIS 

60 akerų ūkis, gera žemė Ir bu-
dinkal. Randasi Elegon, Mich., prie 
Route 114. Kaina tik $2,000. Atsi
šaukite numeni 3251 So. Emerald 

A V P , Pliif^go. Ttl Tel Victorv 4181. 

Holicitavimo. Nieko nereikia Jne.šti. 
Uždarbis maždaug $25.00 j savaite, 

šaukite: Mr. J. O'Bee 
Republic 6618 

PAIEŠKO VIETOS 
Vargonininkas paieško vietos. Tu

ri gera baisa; darbštus koncertų 
surengime. Kuriam iŠ gerb. klebo
nų reikalinga, kreipkitės } "Drau

gas," 2334 So. Oakley Ave., Chica
go, 111. Box BN 368. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5888., 

Rea. — ENCHewood 5840., 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEDERAL 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8 887 

Rcn. J. Kazanau<:ka<i Raštininkas 
i 

PARDAVIMUI NAMAS 

2 fletų namas, po 6 kambarius. Ge
rame stoVyje. 2 karų garadžius. Alie
jų apšildomas. Tiktai $8.500 00 Atsi
šaukite: 6429 South Kolin Street. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas prie mažos 
ūkės — singelis ar našlys. Turi mo
kėti vairuoti troka. Pagyvenimas • ir 
mokestis. Atsišaukit: 3658 West 
l l l t h Street, tel. Beverly 0231, 

PARDAVIMTT TAVERNAS 
Kampinis, mūrinis namas. 4 kam
bariai gyvenimui ant vietos. Randa
si lietuvių ir kitų tautų apgyvento j 
kolonijoj. Yra garadžius ir kiti pa
togumai. Parduosiu pigiai arba pri
imsiu į partnerius. 2301 South 
Lcavltt Street. Chicago. 

PAIEŠKAU PUSININKO I RENDON TAVERNAS 
Pai'eškau pusininko prie išdirbvstėf Rendon pilnai įrengtas tavernas pa-
biznio, kuris galėt n vesti prekyba tikimui žmogui. Gera vieta geram 
visoje valstijoje; taipgi moters, naš- žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
lės ar merginos, kiek suprantanti Biznis gerai išdirbtas. Atsišaukite i 
angliškai ir norinti likti savininkš. s a vininką- 2257 West 23rd Plaee, 
Esu vienas ir sunku vienam biznj trečias aukštas, 
tvarkyti. Rašykite antrašu: ' 
Snecialtv Mfg. and Sales, .R.R. 1, 

wcst 87th st., oak Lawn, niinois Degtine yra velnio kelias 
Groserurr^buS"? 5 5 5 w , na- P™* žmogaus, o žmogaus prie 
mas: kaina prieinama: renda žema. y g l u i o . 
Pilnas ir geras stakas. Gera proga 
lietuviui. Atsišaukite laišku: _ _ _ _ _ _ _ ^ — — 
"Draugas". 2334 So. Oakley Ave., .__ . _ , _ _ _ _ - _ _ — <, T>T» A T - « » ^ 
chicaeo. m. BOX No. ss45i. PLATINKITE "DRAUGĄ* 

PARDAVIMUI NAMAI 
MAROUETTE P A R K E 

4 fletų mūrifcis namas su mūri
niu garadžiu; kampas; naujas 
$13.000. 

4 fletų, arti Marquette Park, pla
tus lolas; kampas; $10,000. 

Naujas 4 fletų namas; octagon 
front; bungalow stogas. 50 pSdų 
lotas; mūrinis garadžius; tik 10 
metų senumo $11,350. 

8 fletų kampinis mūrinis namas, 
mėnesine renda $318.00. Kaina tik
tai $16,500. 

Turime visokiu mažu ir didesnių 
namų. Parduodame pigiai ir mai
noma. Taipgi darome paskolas be 
komišino ir pnt 4"£. Teisingas pa
tarnavo™'! a s u'tikrintas 

Chas. Um'ch, (Uroikas) 
2500 W. 63rd St. 
Tel. Prospcct 6025 

Rytmetj ir vakarais 

Northwev4ern universiteto studentai, Evanston, 111. savo "mock convention,> atidaryme. 
(Acme teiephoto). 

Tel. Wfllow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 
FRAN & EDDIE'S 

Archer & Keane Avės., Justice, 111. 
Blatz Pihener ir Blatz Old Eeidelberg 

Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Sprmg FroKc Party Šestad.. Bal. 27, 1940 

Eduardas J. KubaJtis — Frances Kubaitis 

I Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ #4,500,000.00 ' j 
ATSARGOS KAPITALAS - #325,000.00 

Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAIT ASSOdATIOlT 
O P CHICAGO 

JUSTTlSr MACKIEWICH, Prea. TELu VOM3IHTA 1141 

• A l i . : 9 lkl S p. p. Trečiad.: t iki 18:00 p. ftestad.: fl iki 8;00 T . T . 


